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 نر، مرد.ذُکور      

      ذکورز تو با درد دل اناث و                  

 ای اوحدی مراغهاین چنین سعی کی شود مشکور؟                                  

 صاحب، دارنده، دارای. مانند: ذی حق، ذی حیات، ذی صالحیت،      ذی)ذو( 

 ذی عالقه، ذی قیمت.                    

 صالح ذیای رمیده طبع تو از                     

 شیخ بهاییای خود غیبت نیکان مباح     کرده                                           

 ورم شش، چرکی که بر اثر سرما خوردگی و گریپ در ریه ذات الریه        

 شود، پنومونی.  پیدا می                          

 ذَم. بد گویی.مانند:َمذََمت             

     ندارد بسی  صحبت  پروای  که        کسی       گزیند   خلوت   کنج   اگر           

 . کنندش که بی َزرق است و ریو        ز مردم چنان می گریزد که دیو مذمت         

 سعدی                                                                                                  

 ، اعالم کردن، وقت نماز.آگاه کردناَذان              

چشایی،خوشی.   ذُوق               
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 حضور و نظم امور     ذوقبیا که چاره              

 حافظفیض بخشی اهل نظر توانی کرد      به                                         

 بیهوده گویی.   َهذیان            

که گفت دشمن به درون دل شنیدم    هذیان                         

                                         پی من تصوری را که بکرد هم بدیدم         مولوی    

 مزه. چشایی،َمذاق          

 رسالت تراوید مذاق...چه ادراکی از طعم مجهول نان در                

 و آن وقت               

 من مثل ایمانی از تابش استوا گرم               

 سهراب سپهریترا در سر آغاز یک باغ خواهم نشانید.                    

  گداخته،آب شده.ُمذاب       

 مذابجامد             

 ای شکل ناپذیرتر از آتش            

 ای گرمی همیشه صمیمانه            

 با من یگانه ، از من بیگانه            

 من در تو ، نیمه ی دگرم را            

 می جویم            

 نادر نادرپور ز عطر تو سرخ بلوغم را...                                

 ُگفتگو.ُمذاکره         

  صاحب ، وجو.           ذات

 .ردای شوم قاضیان...اما داوری آن سوی در نشسته است، بی                  

 اش درایت و انصافذات                  

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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  هیائتش زمان                  

 احمد شاملو   .ات تا جاودان در گذرگاه ِ ادوار داوری خواهد شدو خاطره                  

    ماهر.           حاذق  

 گویی چه چاره دارم کان عشق را شکارم             

 مولویحاذق            بیمار عشق زارم ای تو طبیب                              

 پرهیزکردن.َحَذر          

 به سوی خود کشنده.َجذاب         

 بود و آرام جذاب 

 آرام می گذشت 

 مدهوش عطرهای نهانش 

 زیبایی برهنه ی شب رازپوش بود 

 حتی به 

 ما نگفت که آزادی

 محمد علی سپانلوترجیح بر اسارت دارد        

 غذا دادن.                   تَغذیه

 بخشش.بَذل           

 بهاران دور بذلبر درختی جاودان از معبر 

 مهدی اخوان ثالث ...           وز مسیر جویباران دور 

 عبور، گذشتن از جایی، گذراندن.ُگَذر    

 کردی تشنگی را خطر کردی گذرگر به صحرا        

 سیمین بهبهانیزان شرابی که می دانی بر لبت می نهم ساغر                       

 آذربایجانی. آَذرى        

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
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 کشتن، سربریدن، گلو بریدن.               ذبح 

 .َذبیحمانند: ذبح ،  گلو بریده شده، کشته شده، احمقانه.           مذبوحانه

 به دنبال صدا می گشتم مذبوحانه...احمقانه و 

 نگاهم به عروسک افتاد

 شکل یک زن بینهایت زیبا با چشمانی معصوم

 ایمان یاوری آخر در این جمعیت که بود مرا به...         

 جمع َمذَهب.َمذاهب         

 آب شدن.ذُوب           

  پست شدن،خواری.ذلَّت            

 و ذلت... و آن با عذاب و 

 اندوه توأمان

 وح خفته ی آن مرد بی خبرگفتم به ر

 تا کی تو خفته ای ؟ بنگر آفتاب زد

                                         مهدی اخوان ثالثبر خیز و مرد باش ، ولیکن حذر ، حذر...      

 دنباله، پایین.ذیل            

 زشت، بد، ناروا.        َمذموم

مه که نه باالست نه پست است بتابید                        

                                   وان جا که نه محمود و نه مذموم رسیدیم      مولوی

 .یادآوری، گفتن، نوشتن. مانند: ذکرتََذُکر         

 بیماری خوره. ُجذام       

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1698
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1698
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
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 شکنجه.آزار،       ذیَّتاَ 

 منو اذیت می کنی؟           

 می کنیم ، منی که می میرم برات اذیت من تو رو           

 مریم حیدرزاده                منی که تندی می شکنم زیر تولد نگات           

 .پَست، فُرومایهَرذل            

 ، بی پروا رذل...                             

 بنام دین و دینداری                             

 حقوقم را                              

 به زیر پا                              

 صالح الدین احمد لواسانی             .در افکندند                            

 پَس اَنداز.  َذخیره           

 ی خود ذخیره با آخرین               

 نور می دمید               

 نوری که رفته رفته              

 سرخی خود را              

 از دست می داد              

 انگار پیه سوزی بدون پیه می سوخت              

 سیما یاریو دود می کرد                                   

 بَهانه.ُعذر           

 تازه نبخشم گناه خویش عذر... دیگر به           

 ای زندگی ، دریغ که چون از تو بگسلم         

 نادر نادرپور          در آخرین فریب تو جویم پناه خویش         

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=376
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=376
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=17
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=17
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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  ظ

 ستمگر، ستمکاری. مانند: مظلوم، ظالم.ظالم         

 ظالم آنچنان

 واژه ها را از پلیدی های تکرار تهی

 با نور می شستی 

 ه غربینور زیتونی که نه شرقی ست ن

 لیکن ای عاشق

 بی گمان

 شفیعی کدکنی گنجای آوازی چنان ...           

 سایه.ظل            

 تاریکی. ُظلَمت         

          بدو اندرست ظلمتکجا نور و                    

                                     ز هر گوهری گوهرش برترست      فردوسی  

 .َمظنونگمان بد، مانند: ظنین، َظن         

 مظنونبه دانشگاه ومکتب گشته 

 یکی دست ویکی پایش شکسته

 یکی دیگر به صحرا وبیابون

 شکنجه می کشد با چوب وبا سنگ

 ولی هللا جعفریوسر،غرق در خون                        شکسته سینه

 مانند: ُمَظفَر. پیروزی.َظفَر     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=16
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=16
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=770
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=770
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 چیست کز من گریزد همی ؟ ظفر

 جهان آفرین چون بسی سهم داد 

 فر در سر پنجه ی من نهادظ 

 وزان شأن داد 

 روم زین گذر اندکی پیشتر

 نیما یوشیجببینم چه ...                                

 مددکار، پشتیبان.َظهیر       

 بدان منگر ای خواجه کز ظاهری                   

 ناصرخسرو ظهیر  .     را دین  مرد  همی  نبینی                                              

 مانند: َظهور. آشکار،پیدا.ظاهر         

 همدم ویکرنگ هستند ظاهر... به 

 ولی در باطن از فرط حقارت

 ندبدامانم دو صد پیرایه بست

 از این مردم که تا شعرم شنیدند

 فروغ فرخزاد            برویم چون گلی خوشبو شکفتند...

 زیبا، نکته سنج . َظریف            

 تو گلهای باغ را ظریف دست                           

 زیور گرفته است                   

 و شعرهای من                  

 این برکه زالل                  

 تصویر پرشکوه تو را                  

 در بر                  

 حمید مصدقگرفته است                                      

 بدگمان شدن،متهم. مانند: ظن، مظنونَظنین          

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
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 این چه رفتار است، ای یار قدیم                      

              پروین اعتصامیج و بیم     از ما و ما در رن ظنینتو                                    

 هرچه در آن چیزی جا بدهند. مانند: ُظروف.َظرف       

 مانند: اظهار. میانه روز.ُظهر        

 تابستان سوزان، نان فرزندان خود ظهر از این مردان، یکی، در

 را، بر سر برزن، به خون نان فروش 

 . سخت دندان گرد آغشته است 

 احمد شاملود کس...                      از اینان، چن

 ظلم ، مظلوم.      ستم کننده. مانند:        ظالم

  بی گناهی گر به زندان مرد با حال تباه                

  فرخی یزدیمظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست     ظالم                              

  نمایان شدن.ُظهور        

 :مهر ُظهور

 گردونه طالیی خورشید          

 با اسب های سرکش          

 با یالهای افشان          

 با صد هزار نیزه زرین بیدمشک          

 فریدون مشیریپدیدار می شود          بر روی کوهسار           

 چشم به راه، منتظر. مانند: نظر، ناظر، منظر، نظارت، منظره، انظار.    انتظار         

 و عصمت خود خاک شد انتظار آیا زنی که در کفن                             

  فروغ فرخزادجوانی من بود؟                                                 

 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
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 حاشا 

 که هزار شِب تشنه 

 ست ی شوکرانیتر از پیالهبسی مونس

که من از تو به انتظار؟                       سید علی صالحی                           

      

  ض
 دستور،قاعده.ضابطه        

  بی فایده.ضایع          

 مکن این دم ار دلت شیدا نیستضایع                        

 خیامنیست          پیدا   بها را  عمر  باقی   کاین                 

 نیاز.َضروَرت       

 ناله وزاری.َضجه          

 می کشد ضجهآن هر دم ز عمق تیره  

 مهتاب می دود که ببیند در این میان

 مرغک میان پنجه وحشت چه می کشد

 بر آبهای ساحل شط سایه های نخل 

 وغ فرخزادفرمی لرزد از نسیم ...                 

 ستَبر،ُکلَفت.َضخیم        

  گمراهی.ضاللَت       

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست

 حافظ برود            ضاللتکه به جایی نرسد گر به                 

 َمرَهم روی زخم.ُضماد       

  باطن انسان.َضمیر         

 ساقیا می و مشک   الله در قدحم ریز                         

 حافظضمیر          رود ز که نقش خال نگارم نمی                           

 پیوست.َضمیمه        

  مهمانی.ضیافَت        

 های عاشق را ضیافت

 خوشا بخشش ، خوشا ایثار 

 خوشا پیدا شدن در عشق 

 برای گم شدن در یار 

 چه دریایی میان

 ماست

 ایرج جنتی عطاییخواب          خوشا دیدار ما در 

 پیمان،َعهد،تَعَُهد.ضمانَت        

 ناتوان.َضعیف        

 باد  گشادمی گل   غنچه قبای   بند                           

 حافظمن          ضعیفاز دست رفته بود وجود                                           

 کسی که چیزی را به عهده می گیرد.ضامن        

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=26
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=26
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  یکباره زدن.َضربه        

 های سنگ  گل و خاک پاک کرد ضربهبا 

 در آن خرابه ها

 دیدم مادری به عزای عزیز خویش 

 در خون نشسته

 شت و خاکدر زیر خ 

 فریدون مشیریبیچاره بند بند وجودش شکست             

  درون چیزی.ضمن         

 ناتوانی.َضعف        

 من است این که زاده قوت او را ضعف 

 نادر نادرپورا چون جذام  کهنه  جویده  ست          جسم مر 

 خود را عیان نمیسازند ضعف                            

 ارندراز دار و خموش و مک                       

 زنی که دلش‚ آه من هم زنم                        

 در هوای تو میزند پر و بال                       

 دوستت دارم ای خیال لطیف                       

 فروغ فرخزاددوستت دارم ای...                                 

 زیان، َگَزند.َضَرر       

 ی     ضرران کوزٔه می که نیست در وی                      

 خیام دگری          ده  بمن   بخور  قدحی  پر کن                                         

 داره ضررخنده براش 

 گوش ندادن به تپشش 

 خیلی جاها خطر داره 

 یه دل دارم، اونم داره 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 رو همه چی اثر داره

 خودم تعجب می کنم 

 مریم حیدرزادهاز همه چی خبر داره      

 .ینگهدار  َضبط      

 روشن کردن، آشکار کردن.        واضح      

 اشکال.مخالف، برعکس چیزی، ضد          

 شهوت است، ای پهلوانضد عقل                      

 

 شیخ بهایی  تند، عقلش مخوانآنکه شهوت می 

 ز

آزار دادن. آُزرَدن         

.کبود چشم، چشم زاغاَزَرق          

   طیلسانانازرقببین در رقص                   

 جامی )هفت اورنگ(فشانان            نور بر عالم  ردای                      

سبزی خوردنی.      تَرتیَزک    

  .پارسا، پرهیزکار. مانند: زهد، تََزُهد         زاهد   

 

 و شال گشاده شاهد زاهددستار و جام      

 در آفتاب بماند ای کاش     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
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 سری اندیشناک زخم ستاره     

 منوچهر آتشیدلی اندوهناک هزاره رسوا دارم...                

 بزرگ، َعظیم.َجزیل          

 خواستارم َجزیلصبر 

 خورشیدتو نیستی و

 غمگین تراز همیشه غروب خواهد کرد

 ومن دلتنگ ترازفردا

 به تو فکرمیکنم

  روزهای دود گرفته : دفترشعر...          چقدردوست داشتنی

خارپشت.     چزک       

َحزین، َمحزون. .مانند: اندوه ُحزن           

 صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار

                         برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن                            

                                        حافظ

. ُخَزعبَالتسخنان بیهوده باطل و یاوه و بیهودهُخَزعبَل          

بند باز.   سازوباز        

ساس، حشره کوچک و موذی. َشبَگز           

سزاواربودن.َسزیدن           

فراری. ُگریزان         

 گریزانیی به عشوه سیاره                  
 اش   بر مدار خشک و خیس                 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=5139
http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=5139
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 آگاه از میالد و  نا                 
 احمد شاملوخبر از مرگ...                      بی                

 

 فضله پرندگان؛ نوعی آجیل مانند پسته و بادام که در هند و پاکستان َچلغوز     

 و خراسا ن بزرگ جلغوزه نامیده می شود.                                       

.کولی، بیابان گرد، کوچی، غرشمال سوزمانی        

نیست شدن، از بین رفتن.                َزوال      

به ملتی که زتاریخ خویش بی خبر است              

                           به جز حکایت محو و زوال نتوان گفت     عارف قزوینی 

دانه کوچک روی پوست.زگیل             

بند آهنین که به گردن ودست و پای زندانی و حیوان می بندند.زاوالنه          

 چون خانٔه بیگانهش آشنا شد                           

      ناصرخسرو زاوالنه         خو کرد در این بند و 

ه.سبد، سل   َزنبیل          

 های سرشار از سیب نور را زنبیل 

 : بخشم به خیل گرسنگان شهر 

 - این شبزیان تنبل بیمار - 

  آنان که بی خبر ز کسان باد کاشتند 

 فرخ تمیمی توفان درو کنند...                                  

 گیسو، مو.ُزلف           

 همسران.           ُزوجات

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=29
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=29
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 سالخورده.زادُخور        

 شدت سرما. َزمَهریر          

 

 فروماند از برف در کارزار              

    فردوسی زمهریر    م ازان  رستخیز و د                                                        

 نیست ؟ زمهریر سرچشمه ات کجاست ، اگر

 من گرچه پیر و پوده و کم طاقتم ، ولی 

 این زهر سرد سوز تو را هم نظیر نیست 

 مهدی اخوان ثالثهمسایه ی قدیمی ام...           

َعجوزه. -عاجز مانند: ناتوانی. َعجز            

 کس مشکل اسرار اجل را نگشاد                    

 کس  یک  قدم  از دایره  بیرون ننهاد                                             

 من می نگرم ز مبتدی تا استاد                   

 خیاماست به دست هرکه از مادر زاد            عجز                                 

 و تمنا عجزسر به رهت مینهم به                 

 از تو به یک حرف ناروا نکشم دست                

 وز سر راه تو دلربا نکشم پا                

 عاشق زیباییم اسیر محبت               

 فریدون مشیریهر دو به چشمان دلفریب ...                             

ت         عزیز و گرامی. عزَّ  

آزادگی را   عزت...ولیکن                  

                   نگهبانیم ، آزادیم ، آزاد...               مهدی اخوان ثالث  

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
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َمعزول. مانند: برکناری.َعزل          

کناره گیری از مردم، گوشه نشینی.ُعزلَت         

 تب آور تبعیدگاه خارک عزلتدر  

 در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه 

 زود است گالیا 

 در گوش من فسانه دلداگی مخوان

   هوشنگ ابتهاج )ه.الف.سایه( اکنون ز من ترانه شوریدگی...     

 مرد یا زن تنها. َعَزب       

 ها راخانه مه را تو چنین مشعلهعزبتو                   

 مولوی را بنگر لشکر جان را       بنگر رزم جهان                             

عَزت مانند: گرامی.     َعزیز    

 من  عزیزخانه ات آباد ای ویرانی سبز                

 خاتمت بازیچه ی هر باد       ای زبرجد گون نگین ،

 تا کجا بردی مرا دیشب

  مهدی اخوان ثالثبا تو دیشب تا کجا رفتم                   

سرباز روس.قَزاق         

 ها همچون مورچگان قزاق...و                 

 ازکوه های قفقا ز

 سرازیر گشته اند

 برفالتی که بسان نوعروسی 

 رامین یوسفیآغوش گشوده است به مرگ             

قمارخانه.کازینو          

یک نوع شیرینی.لوزینه         

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=31
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=31
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=31
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3225
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3225
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ر        دروغ گو.ُمَزو   

توبه پیغمبر چه می مانی     مزورای   

نخفته یی در سایه سار دی  

 لیک با دین می کنی بازی به آسانی

 ای شرف هایت همه در خواب

 وی هوس هایت همه بیدار ...              مهدی سهیلی

 پاکی و خرمی.نُزَهت        

 دشتی نیستزهتگاه ناما هیچ  

 هیچ رهرو را مجال سیر و گشتی نیست 

 هیچ راه بازگشتی نیست 

 فریدون مشیریبی کران تا بی کران امواج خاموش زمان جاری است     

 َروادید.  ویزا       

بیهوده، یاوه، َهرزه. َهرز         

 فرجام ناخدایان معزول

 هذیان روز و ورد شبت باد

 ورنه منهذیان روز و ورد شبم باد !

 و بی آب آسیاب هرزبا این خموش و 

 تا چند وهم آرد کنم ؟

 تا چند همچو بیوه زنان عصر ها

 منوچهر آتشی  را ؟ بر آستانه ها بنشینم و انتظار کشم آن نبوده ی نیامدنی

شریک، حریف. َهنباز         

 ی طوطی صبا را از برای شههنبازکند                   

 مولوی    ی  هنبازکه او را نیست در پاکی و بیناییش                                 

بلبل، هزاردستان.َهزار           

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=19
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/10/
http://www.shereno.com/10/
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اهورا مزدا،و نام ستاره مشتری.ُهرُمز          

 فردوسی فرودین        برآسوده از رنج روی زمین      هرمزسر سال نو       

جفت پا، در خراسان قدیم صد پا و چهل پا گفته می شد.22حشره ای با هزارپا         

ساله.دوره هزار هزاره           

 ی خواب هزاره...جشن   

 جشن بزرگ مرداب 

 غوکان لوش خوار لجن زی 

 آن سوی این همیشه هنوزان

 مردابک حقیر شما را

 خواهد 

 شفیعی کدکنی )م.سرشک(                                   خشکاند

شوخی، َمزاح. َهزل           

شکست خوردن و پراکندگی لشکر.َهزیَمت         

 هزیمتدر  

 وریمغوطه 

 و نحسی حالمان،

 !گیردهمه را می

 !خاموش

 !صدابی

 ...!شب است

 گویندآری راست می

 !"کالمم را معنی نیست"

 علیرضا کریمیاما تنهاییم را...                 

جستجو کردن.        یوزیَدن   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=16
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=16
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1169
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1169
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بالیدن، نمو کردن. یازیَدن           

 پر پروانه پی درک تف شمع بود            

 مولوی      یازیدنآن یافت نخواهد پر و در چونک                        

 ث
  پایداری.ثبات         

 به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب                     

  حافظ         محل استو بی ثباتجهان و کار جهان بی                                     

  پابرجا،استواری.ثُبوت       

  اداشت کردن.نوشتن، یثَبت        

 چطوری ثبت می شه؟ 

 من :

 عشق من        

 آب ها لنز مورب دارند        

 می کنند ثبتشآدمو واروونه         

 عکسمون تو آب برکه تا قیامت می مونه.        

 نازی : 

 حسین پناهی ؟...                رنگی یا سیاه سفید        

 لبخند وارونه ی ما                                

 اندوه تلخی شد                               

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=13
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=13
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 مبارک است عزیزم                                

 شدیمثبت                                

   آزاده نیکویی...              به عاشقانه ترین شکل                               

 ستایش.ثَنا           

 کنون از خداوند خورشید و ماه                      

 فردوسیبر  روان  منوچهر  شاه       ثنا                                                  

  ستارگانی که حرکت نمی کنند.ثَوابت        

 .نیست، ای شب ثوابتکوشش کار 

 باز من را طعمه ی اندیشه ها خواهی نمود

 .رخت خوابم کوه و دشت و بیشه ها خواهی نمود

 شب، ای شب

  اعظم خواجه اُف                    از چه پلک چشم... 

 ثابت کردن.اثبات         

 نگیرم گور و نی هم خون انگور                             

 خیام       اثباتکه من از نفی مستم نی ز                                                    

 میانه ها.اَثناء            

 وب به دوازده امام.منساثنا َعَشری     

 پایدار.تَثبیت           

 کرده ام تثبیت... 

 اما ، در این میان حماقت خود را نیز 

 نصرت رحمانیتایید کرده ام...                     

 دوتایی.تَثنیه           

http://www.shereno.com/121/
http://www.shereno.com/121/
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=18
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=18
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 تازه. حادث        

 حادثهدر برابر کدامین 

 آیا

 انسان را

 دیده ای

 با عرق شرم

 بر جبینش؟

*** 

 آنگاه که خوشتراش ترین تن ها را به سکه سیمی

 توان خرید،

 مرا

 احمد شاملودریغا دریغ                       - 

 پلید َشَدن.ُخبث           

 پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان                      

 حافظ       ها بود     نداد ار نه حکایت خبثرخصت                         

 .باال آوردن، قی کردن، استفراغ کردن به هم خوردن دل،          غثیان

 او نعره می زد در تمام شب                 

 و صبح آخر                  

 از حفره ی باز دهانش                  

 پرتاب شد بیرون                 

 بلعید های معده ی کوچک                 

 پیش از ظهور ظهر حاضر بود                 

 سیما یاریتازه ترین اثر...                                       

 شکنجه، گوش و دماغ بریده.ُمثله          

 دومی.اَلُمثَنا         

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=17
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=17
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 وعی شعر.نَمثنَوی       

 تاخیر شد مثنوی مدتی این                             

      مولوی مهلتی بایست تا خون شیر شد                                          

 ثبت شده.ُمثََوبه         

 پیمان.میثاق         

 میثاقبر این عهد و براین                      

 گواهم باش                      

 در این تاریک پر خوف و خطر                      

 خورشید راهم باش                     

 خدای عهد و پیمان میترا دیراست اما زود                     

 حمید مصدقمگر سازیم...                                      

 پابرجا، اُستُوار، ثابت.ثُبوت        

 دارایی.         ثرَوت

 پائیز ای مسافر خاک آلود                  

 در دامنت چه چیز نهان داری                  

 جز برگ های مرده و خشکیده                  

 فروغ فرخزادبه جهان داری...            ثروتیدیگر چه                  

 چهل چراغ، آسمان.ثَُریا        

            هر آنک پهلوی تو خانه گیرد          به پیشش پست شد بام ثریا     مولوی

 نشانه ها.آثار        

  پایدار.ثابت        

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
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 ثابتبا نگاهی چون نگاه مردگان 

 یره شد در دود ...خ

 خیره شد در شکل

 یک فنجان

 در گلی بیرنگ بر قالی

 فروغ فرخزاددر خطی موهوم بر دیوار               

    زیادی.کثَرت    

 بیخ دندان. گوشتلَثه        

  اَسباب خانه.اَثاث     

 خونه اثاثاز همه                  

 یه بغل شکستگی بود                 

 مهدی فتوحییه گیاه بی جوونه...                       

 بیهوده.َعبَث        

 یک شصتم دقیقه.ثانیه         

 بر خواب های ما ثانیهزنجیرهای                 

 و قیچی طالیی                

 در خاوران مهیا می شد                

 علی سپانلو محمد        صبحی که می رسید به تنهایی تو بود                

 پاداش،مزد.       ثَواب

   همکاسه ملک باشد مهمان خدایی را               

 مولوی        را یثوابباده ز فلک آید مردان                                 

 ماَنند.      مثل   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1790
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1790
http://www.shereno.com/15/
http://www.shereno.com/15/
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 سه گوشه.       ُمثَلَث 

  چرک آلود، پلید.      َکثیف 

 خوشبختی را کثیفگند         

 نصرت رحمانی        …با عطرهای عربستان نمی توانی شست         

 

 استپیموده  کثیفکرمی                       

 َجَوم و و من در سکوت آن را می    

 اممیاِن کلمات احمقانه   

 اورمزد گلیاری       .   ..گویمدر کثافت شعر می   

  ص

 باال رونده.         صاعد

 َرعد و بَرق.      صاعقه 

 ایآه از آن رخسار برق انداز خوش عیاره                 

 مولوی    ای است از برق او بر جان هر بیچاره صاعقه                               

 خاموش، ساکت.       صامت 

 رده سنگین بالدر فضا گست صامتو سکوتی سرد و               

 ناگهان پژواک وای مرد در دره طنین              

 افکند              

 جغد زد شیون چرخ زد کرکس              

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=18
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=18
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=328
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=328
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 حمید مصدق                           دره زد لبخند...              

 آشکار بودن.        صراَحت

 ودکا صراحتحنجره می سوخت در                   

 باز که گشتم            

 زن دم درگاه بود            

 سهراب سپهری           …با بدنی از همیشه های جراحت            

 کوچک.         اَصغَر

 جمع نماز.      َصلَوات 

 الصلواتدیگر همه چیز تمام شد فاتحه مع  

 لشکر شکست خورد با یک نفر کشته و تلفات

 فواد ذکایی                      …شوالیه من که اینقدر بی رحم نبود

          قدرت.             ُصولَت

  نگه داری.         صیانَت

 زن وشوهر موقتی.     صیغه     

 ی غربت بار است صیغهجاده تکرار یک  

 صیغه که جاده یک 

 تکرارش

 گردبادی است که با خود خواهد برد

 که برد

 منوچهر آتشی                        …هر چه برگ و بر باغ دل تو

 انجام شود و محصولش در پاییز به دست آید؛  زراعتی که در بهار        صیفی

 مانند هندوانه و خربزه.                   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
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http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=779
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 جال دهنده.      صیقَل 

 دارد صیقلیدل از جواهر مهرت چو                         

 حافظ     که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول                                   

 سخت.          َصعب

 را همه شب برخود صعبکاین راه 

 هموار می کنم 

 او مرده است 

 او مرده است در من و دیگر 

 وجود او

 حمید مصدق                 …از یاد رفته است 

 راه.         ُصراط

 .زیبایی     صباَحت 

 کندت خواجه معنی برهاند ز نقوشت                

 مولوی        صباحتدهد آن کان مالحت قدحی وقت                            

 هر چیزی که صبح بخورند.     َصبوح  

 مستتان کرده ست ؟ ای مرغان صبوحیکدامین جام و پیغام                 

 که چونین بر برهنه شاخه های این درخت برده خوابش دور                

 مهدی اخوان ثالث                          …غریب افتاده از اقران بستان               

 سخت شدن.       البَتصَ 

 خوی،ذات.      خصلَت   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
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 دریادالن است خصلتآیینه داری                      

 مگر از آینه آیا شنیدی ؟                     

 نامحرمی با                     

 عشق اگر آنجا بگویی                    

 اردالن سرفراز          …ا شنیدیرازی که از همسفره ی اینج                     

 به ستارگان چشم دوختن.         َرَصد

     عبادتگاه.    صومعه     

   درمان ز که جویم که ز خوی تو ندیدم                

 خاقانی       ای برنگذشتم صومعهبر هیچ در                                                   

 زیاده روی.         اصراف

 ارادت داریم  اصرافما به ولخرجی و 

 مصرف از ما عصبانی است خدایا شکرت

 هم از گفتن این شعر بلند« جاوید» َمشتی 

 محمد جاوید     مقصدش مزه پرانی است خدایا شکرت

     به هم ساییده شدن یا کوفتن دو چیزبهم. اصطکاک  

 یک نهال، یک درخت.            اَصلَه

 جلوی خانه، میدان.   َعرصه       

 تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند                      

 حافظشطرنج رندان را مجال شاه نیست      عرصه                               

  وقت مناسب، زمان.         فُرَصت

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=24
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=24
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
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  مکافات، جزا.        قصاص 

 مهدی فتوحیاز لوای قانون زد      قصاص... و جهل ُمهر                 

  آبادی کوچک.    قََصبه

 سخن َوری       فصاَحت

 مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت                  

 حافظکه مدعی         فصاحتگوی حافظ ببر تو                                     

  جمع َمصَرف.       َمصارف

 میدان جنگ.         َمصاف

  

 خود گریختن مصافاز 

 وینهمه شرنگ گونه گونه را

 مثل آب خوش به کام خویش ریختن 

 فریدون مشیریای کرانه های جاودانه ناپدید...           

  جای ریزش آب.            َمَصب

 ُمقََدم، نُوَکر، کلمه ای که از دیگر کلمه گرفته شده باشد.     َمصَدر 

 خنک آن جان که رود مست و خرامان بر او            

 مولویاو        مصدراز خر تن  در سفر  برهد                                      

 جای خوش، با صفا.    ُمَصفا )ُمَصفی(

 جای نماز.   ُمَصال )ُمَصلی(

 به دار آویخته شده.َمصلوب       

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1790
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1790
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 زان خداوندی که گشت آویخته                    

 مولویجهود      مصلوبچون بقول اوست                                

  نقاشی، صورتگر.      ُمَصَور 

  مقام، رتبه.       َمنَصب 

 منصب...و من از این همه مردان بشوم صاحب                  

 بهر احیای دین و دنیا و همه مردم ایران به خدا                 

 رای بر من بدهید تا که شوم راس شما                 

 علی امینی               و نپرسید که بعدش چه شود                

 باال رونده.       صاعد

 رعد و برق.      صاعقه

 بیار باده که مستظهرم به همت او                     

 حافظآن سحاب روشن باد     صاعقهچراغ                                     

 نیکو کار.      صالح 

 خاموش، ساکت.       صامت 

 و سنگین صامت                  

 سینه جلو داده است : یعنی برگرد                  

 از که پرسم دوای این تب مرموز                  

 منوچهر آتشیبه چه گشایم زبان این در نامرد...                        

 باد خوش.       َصبا

 دامن گل چاک شده    صبا بنگر ز         

 خیام      بلبل ز جمال گل طربناک شده                                  

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
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 زیبایی.      َصباَحت

 کودکی.   صباَوت    

 هر چیزی که صبح بخورند.      َصبوح 

 صبوحپیش آر قدح که باده نوشان                    

 خیامآسوده ز مسجدند و فارغ ز ُکنشت                                         

 دختر، دختربچه.   َصبی ِه     

 دیوار دور قلعه.      حصار

 فرودسی    حصارتهی شد ز کینه سر کینه دار     گریزان همی رفت سوی        

 بوریا.    حَصیر    

 ست پنجره دیوار روبرو تنها حصیرت پش

 پشت حصیر پنجره دیوار روبرو زندانی ست 

 دیوار زندانی فریاد می زند

 م.آزادآه ای حصارهای حصیری...                  

 پاکدامن بودن.       انَتحص

 به جایی پناه بردن.        تََحُصن

 بنشسته است غریب سحری،   تحصنبه    

 برنوشته نام خوبان را زمان،   

 دری،روی جلد دفتر دربه   

 صفحاتی چه عجیب   

 صفحاتی چه غریب   

           علیرضا کریمی               !…پشت هم درگذرند   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=7
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 حریص کردن، آزمند کردن.  تَحریص     

 .گفتگو     ُصحبَت  

  

 این شاعر کاشانی بود  صحبتدل پر از 

 کاش دل ها پر افسانه ی نیما می شد 

 و به یادش همه شب ماه چراغانی بود

 کاش اسم همه دخترکان اینجا 

 مریم حیدرزاده                  …نام گلهای

 سالمت.      صَحت 

 .زمین هموار، جای نمایش      َصحنه 

 سخن از کاف و نون دم بر قلم زد                         

 جامی      د َهستی رقم ز صحنهقلم بر                                                        

 خطا،اشتباه.            َصحو

 کوتاه کردن سخن.         اقتصار 

 دور تر.   اقصا )اقصی(

 مخدوم جانم شمس دین از جاهت ای روح االمین                 

 مولوی        بیا  اقصیتبریز چون عرش مکین از مسجد                                   

 همدم. یار و       َصحابه 

 رعد وبرق.      صاعقه

 جال دهنده، پاک کننده.       صیقَل

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
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 دارد صیقلیدل از جواهر مهرت چو                     

 حافظ        بود ز زنگ حوادث هر آینه َمصقول                                       

  پیک، نامه بر، چاپار.    قاصد  

 رآمد اگر از ره دو قاصد        

 زود پرسید که پیغام از کیست        

 گر از او نیست بگویید آن زن        

 فروغ فرخزاد               ...دیر گاهیست در این منزل نیست        

 وتاهی کننده، کوتاه.ک    قاصر

 جمع قصیده. نوعی شعر.    قَصاید 

 غزل شدند قصایدبا تیغ ابروانه                    

 تک بیت های چشم تو جام عسل شدند                   

 معشوق واره شد سر زلف رهای تو                   

 رضا زاده       دریا گم است در صدف چشمهای تو...                          

 مجازات، جزا.   قصاص    

 فرومگذار در مجلس چنین اشگرف جامی را                        

 مولویرا بجو این دم خالصت را     قصاصتز خون ما                          

 باهم رقابت کردن.  ُمناقصه     

      راه.       صراط 

 نافرمان، گنهکار.  عاصی      

  آذرخش عاصیفریادهای                

 هنگامی که تگرگ               

 در بطن بی قرار ابر               

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 .نطفه می بندد             

 و درد خاموش وار تاک             

 هنگامی که غوره خرد             

 احمد شاملودر انتهای شاخسار طوالنی...                           

 حیاط، میدان.        َعرصه

 خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد                     

 حافظمیدان تو باد       عرصه  ساحت کون ومکان                                

 تندرستی.        صَحت

    شیره، چکیده، افشره.مانند:َعصار.        ُعصاره

  ز ما اینجا همی کنجاره ماند               

   ناصر خسرو      عصارهچو روغن گر گرفت از ما                             

 َصواب جستن.  استصواب    

 یک معنی برای لغتی. اصطالحات.       اصطالح

 شایسته تر، بهتر. صالح.         اَصلَح 

 سنگ بزرگ.         َصخره 

 تنها ریگزاران دامنه می دانند                     

 در هجرانی این هوا                

 سیدعلی صالحی   پنهان است  صخرهوای چه توفانی از خاطرات                 

 چیزی را تصرف کردن، صاحب شدن چیزی. صاحب.      تَصاُحب

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=8894
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=8894
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=8894


36 
 

 به ستارگان چشم دوختن. َرصد خانه مراغه.        َرَصد 

 چکیده، افشره. َعصار.        ُعصاره

  اَعصاب.پی، رشته.   َعَصب       

 های خود برای من ژاکت می بافد عصبکه با 

 و من از تپش های او برای خودم طبلی

 غیر از همه ی دیوانها

 من دفتری دارم جایی 

        منوچهر آتشیکه همه ی شعرهای مرا...           

 ُغوص. شنا گر، آب باز.  َغواص     

  فصاحت. خوش زبان.       فَصیح 

 

 مجسم عیان کندفصیح وین پرده ی 

 دنیای ظلم و جور سباع و وحوش را

 آن یک به فوق مسکنت از ظلم و جور 

 مهدی اخوان ثالثت مقدرت از دسترنج آن...      این یک به تخ

 قَصایِد.  چکامه، نوعی شعر. قَصیده       

 کاخ، کوشک.         قَصر

 سیم کودکی بودم قصرمن درون نور باران 

 جوی رویاها گلیمی برد

 همره آب شتابان می دویدم مست زیبایی

 پنجه ام در مرز بیداری

                               سهراب سپهریدر مه تاریک نومیدی...                 

 کوتاهی کردن.       قُصور

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
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 تَصاُدم. -َمصدوم -َصَدمه -تَصادف روبرو شدن.      ُمصادف

    .َمصالح آنچه مایه سود است. َمصلَحت      

 باطل مصلحتبر ادعای  

 اما تو از مالمتیان بودی 

 بدنامی اطاعت شیطان را

 در کوی خود فروشان ، فریاد می زدی 

 نادر نادرپوررا می شناختم...              من ، همت بلند تو

 صداقت. -صادق -صدقباور کننده.        ُمَصدق

  َمصارف. محل خرج. َمصَرف      

 کردم مصرف هوا را                                         

 اقیانوس را مصرف کردم                             

 سیاره را مصرف کردم                             

 خدا را مصرف کردم                             

 و لعنت شدن را، بر جای،                             

 احمد شاملو یزی به جای ِبنَماندم...             چ                             

 

 تَصمیم. کسی که می خواهد کاری را به انجام رساند.       ُمَصَمم  

 صانع. ساخته شده.      َمصنوع 

 او در میان خانه مصنوعیش                              

 با ماهیان قرمز مصنوعیش                              

 و در پناه عشق همسر مصنوعیش                              

 و زیر شاخه های درختان سیب مصنوعی                              

 فروغ فرخزادمیخواند...                   مصنوعی ازهایآو                              

 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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 تَصویب.آن چه درستی آن را باور کنند.         ُمَصَوب

  صوت. صدا دار.        ُمَصَوت

 َمصونیت. نگه داری شده.        َمصون 

 است مصونزیرا که بی گناهی از چشم بد                    

 و هیچ نقابی گناه را پنهان نمی کند             

 معصوم یا اثیم ؟             

 محمد علی سپانلو                     جوینده ای که گیج معما شد...            

 .انصراف کسی که از قصد خود برگردد.        ُمنَصرف

 نَصب. به مقامی گماشته شده.         َمنصوب

 سفارش،دستوری که دستوری که کسی پیش از مردن به وصی          َوصیَّت

 خود بدهد.مانند: وصایا.                          

 

 اینست وصیتش و آخرین               

 ششصد و هفتاد و هشت سکه حضرت استاد آبراهام صهبا مرثیه ای  یکه در ازا                

 به قافیه کشک               
  فروغ فرخزاد                                 در رثای حیاتش رقم زند...               

 صدقه. مانند:چیزی برای رفع بال دادن.        تََصُدق

  قصاص. مانند: تاوان گرفتن.        تَقاص 

 کدام اشتباه را پس می دهیم؟تقاص 

 غرامت کدام بی خبری؟              

 کاری نمی توانیم بکنیم              

 جز اینکه              

  در پستوی خانه هامان بنشینیم              

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
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 عاطفه بذرافشان                      و دعا کنیم...              

 تَصحیح. -صحتُدُرست.        َصحیح 

 ُعصیان.-ُمعاصی نافَرمان، گنهکار.عاصی       

 اقتصار. -قَصیر -ُمختََصر کلمه های کوتاه.قصار        

 ی چکیده ای قصارتو شرح مختصر به             

 ی خود سحر نداشت هر چند این شبم ز پ            

 چون اشک دیده ام تو هم از دل چکیده ای             

 هوشنگ احمدی               ای هم نشین دل شده با سوز جان من...            

    مانند:  .قسمت یا قطعه مستقلی از کتاب،یک قسمت از چهار قسمت سال      لفَص

 .فصول، تَفصیل                

 

 اجدادت  دیروز صندوق مهر کرده                       

 دست تو را به خویش پذیرفت                       

 و توبا یک شنل بدوش خمیده ات                       

 و یک عصای خسته عنابی                       

 گذشتی فصلاز چهارراه                        

 و پائیز                       

 حسین صفاری دوستاز نگاه تو رد شد.                                

 ُصدور. -صادر مال کسی را به زور گرفتن.ُمصادره       

 ُصحبَت. -ُمصاحبه حبت شدن.باکسی هم ص      ُمصاحب

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2093
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 َمقصود. -َمقَصد -قاصد آهنگ کاری کردن، میانه روی.قَصد           

 َمصلَحت. -اصالح -َصالح اصالح کننده.ُمصلح         

 َوصیَّت. -َوصی -توصیف -َوصف اندرز دادن.تُوصیه        

 نَصیر. -ناصر -نَُصرت -نَصر یاری داده شده.َمنصور       

 نَواقص. -نُقصان -نقیصه -ناقص کاستی.       نَقص   

 بَصیَرت. -بَصیر بینایی.باصره        

    -ُصنع -صانع -َصنعَت ظاهر سازی کردن، ساختن.تََصنُع         

 تَصنیف.  -َمصنوع               

  -َوصل کسی یا چیزی که به دیگری متصل شده باشد.واصل          

 .َوصلَت -وصال -ُوصول                 

 خصلَت.  -ُمخلص -ُخلوص سره، پاک، بی غش.خالص         

 بُت، آنچه از سبگ و چوب و فلز بسازند و آنرا پرستش کنند.در            َصنَم

 فارسی به معنی دلبر گویند.                        

 

 ! کعبه سجود می کندصنمپیش رخ تو ای                

 در طلب  تو آسمان  جامه  کبود  می کند                                     

 ه . ا . سایه )هوشنگ ابتهاج(                                                       
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 َمصلَحت، ُصلح، َصالح.

  

 از دست او مصلحت رفت بیرون 

 مشنوی این گفته های پست او 

 آداب چیستاو نداند رسم چه ، 

 نیما یوشیج               …گونه بایدش با خلق زیستکه چ 

 خاص، َمخصوص، ُخصوصی.

 

          ست و عاملشکر نمانده خاصکس از                 

 که سیم و زر از وی ندارد به وام                                             

 سعدی      

  وصیه.تُ  -تُوصیف -َوصف  

 

 کنم  توصیفنمی دانم آن روز را چگونه 

 روزی که تو فرشته وار بالهایت را گشودی 

 .زمان پرواز فرارسیده بود

  نغمه مقصودلوبی قرار رسیدن بودی و نگاهت بوی غربت می داد...      

 .خالص، ُمخلص، ُخلوص، خصلَت

 

 خالصبعد از فرو کشیدن چندین نفس ز چند گرم جنس دست اول  

 و صرف چند بادیه پپسی کوالی ناخالص

 و

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
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 پخش چند یا حق و یا هو و وغ وغ و هو هو

 فروغ فرخزادرسما به مجمع...              

 ، َصبور. صابر مانند، صبرکننده، شکیبا.        َصبر

 سحر نزدیک است صبراندکی 

 هر دم این بانگ برآرم از دل

 وای این شب چه قدر تاریک است

 خنده ای کو که به دل انگیزم ؟ 

 سهراب سپهریدریا ریزم ؟             قطره ای کو که به

    خالی، پوچ.        صفر

 در تفریق و جمع و ضرب صفرمی توان چون            
 حاصلی پیوسته یکسان داشت           

 می توان چشم ترا در پیله قهرش           
 دکمه بیرنگ کفش کهنه ای پنداشت           
 می توان چون           
 فروغ فرخزادآب در ....                                             

  جعبه بزرگ چوبی.      َصندوق

 بسته است صندوق                  
 سر نیزه می خلد

 تا مغز استخوان 

 مشت گره خورده
 سیما یاری بر قفل می کوبد...                            

  ُصَور. ُرخسار مانند،       صوَرت

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 غمخانه گرفتصورت خرم آباد از او                    

 خطه ی باختران را همه دم آتش زد             

 خواب را از شب آن مردم فرزانه گرفت             

 میرفت طفل نو پا چو گلی همره مادر             

 مهدی سهیلیدزد تازی ...                                        

  َحریص.مانند: زیاده خواه. ،آز، طمع   حرص    

 و گرسنگی حرص از  و مادری که                    
 شیرش خشکیده                    
 نگاهی طفلی تشنه, منتظر لطفی                 
 و دل من گرفته                  
 و اینبار در دفترم می نویسم کاش همه شاد بودند                 

 تیکه سنگ: دفترشعر                       .و باز..                

 بیابان.مانند: َصحاری.َصحرا           

 داره صحرا...کویر داره ،         
 دنیای ما ، هیچه پیشش         

 واسه خودش دنیا داره         

 دارم ، بارون دارهیه دل          

 لیلی داره ، مجنون داره         

 مریم حیدرزاده         …ناخونده توش زیاد میاد         

 راستی، درستی.صدق           

 دهد  طره مشک  سای  توتاب   بنفشه می

 درد  خنده  دلگشای  توپرده  غنچه  می                     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=19
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 ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز

 کند شب همه شب دعای تومی صدقکز سر                  

 من  که  ملول گشتمی  از نفس  فرشتگان

 ای  توکشم  از  برقال  و مقال  عالمی  می                 

 حافظ

  جانور کوچکی که در آب زندگی می کند.           َصَدف

 صدفشعر یعنی راز قلب یک 
 شعر یعنی درد دلهای نسیم
 حرفی از تنهایی سبز علف

 شعر یعنی تاب خوردن روی موج
 در کنار برکه ساحل ساختن

 مریم حیدرزادهشعر یعنی هدیه است...               

  خالی، پوچ.           صفر

 و نمره های بیست صفردر کنار نمره های                    
 یک معلم بزرگ نیز

 در تمام لحظه ها تمام عمر
 در کالس هست و در کالس نیست

 نام اوست : مرگ
 فریدون مشیریآنچه را که درس می دهد...            و

ازروی یگانگی، دوستی، خالصانه، صمیمی.               َصمیمیَت  
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  با نگاهی خالص                       

و وفا صمیمیتاز                           

باز هم سالم                              

دنیایی دور از رنگ و ریا                             

و جلوه های صفا                          

موج می زند                           

در بین بچه های ما                         

                         هر چند که به...              پروانه فتاحی طاری

  یک روی از برگ کاغذ.          َصفحه 

 نقاشی صفحهتو هنوز برای من همان َمرَهمی هستی که با کشیدن یک   

 پر از رخ و نیم رخ  

 به من می گفتی  

 چشمانشان را باز کن 

 پروانه فتاحی طاری        چرا خوابیده اند؟                     

  اَصیل.نجابت.             اصالَت

 سیب اصالتبا 
 جا گذاشتم

 به تو نگفتم همسا یه مان مرد
 از بس در خلوتمان سرک کشید

 را کشف کند تامگر عشق
 و من به تو نزدیک می شوم

 فرهاد راد آنقدر که با سایه ...                
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  درست کردن، آراستن.            اصالح

 می شه  اصالحات د  زمانی  ض                 

 وگاهی با چپی ها قوم و خویشه                

 دموکرات و آنارشیست و چپ و راست                  

 هواداره خالصه بی کم وکاست                

 محمد جاوید اصوالً با حکومت ها اَیاقه...                             

 َصَدمه. -تَصاُدم به هم برخورد کردن.         تَصاُدف

 :تصادف           

 صف طویل توقف فشرده بود به هم                     

 بلند شد دختر               

 را تکاند دامن خود              
 دوید پشت سقوط              

 خراش روی کپل های کوچکش می سوخت              

 سیما یاریچراغ قرمز بود.                        

 َصبور. -َصبراری. بُردب         ُحوصله

 آب دیگه داشت سر میرفت حوصله 
 خودشو می ریخت تو
 پاشوره در می رفت

 انگار می خواس تو تاریکی

 ! داد بکشه آهای زکی
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 این حرفا حرف اون کیس که اگه
 فروغ فرخزاد  یه بار...                               

 عصَمت. کسی که در عمر خود گناه نکرده باشد.            َمعصوم

 دخترکی می اندیشند معصومبه تبسم              

 که یک شب او را باد با خود برد             

 کوچه ای هست که قلب من آن را             
 از محله های کودکیم دزدیده ست             

 فروغ فرخزاد سفر حجمی در خط زمان...                            

 نیم، نیمه.            نصف 

 زندگی نگاهه نصف  

 بقیش همه گناهه  

 خدا رو انگار گذاشتن  

 رو زمین و بر نداشتن   

 در و دیوارا سیاهه  
 آدرسامون اشتباهه  
 شب و روزا پر عادت  

 ریم حیدرزادهمو...                       

 َصحاری. بیابان               َصحرا 

 صحرادر همه خلوت               
 نارونی نیست             
 احمد شاملوچه بگویم؟ سخنی نیست...                             
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  قَصص. داستان، حکایت.         قصه

 ها ساز کند پنهانی قصه

 نیست رنگی که بگوید با من

 اندکی صبر سحر نزدیک است

 هر دم این بانگ برآرم از دل

 وای این شب چه قدر تاریک است

 سهراب سپهری خنده ای کو...                

 کسی که حیوانی را می کشد وگوشتش را می فروشد.             قَصاب

 کنی ؟ قصابیتا کجای باغچه می خوای گل رو  

 چلوار سیا تو نکش رو آسمون ما  

 چرا می  

 خوای سیاه و جانشین آبی کنی؟ 

 یغما گلروئی میشه...           ‚ پر خنجره اما هنوز  حنجره 

 س
  قسطی.عدل، داد، قسمتی از بدهی.                  قسط 

 قسطی ای وای زدست روزگار

 )یه( مایه دار قسطیچون کرده مرا 

 من هیچ نبودم و نمی دانستم

 حتی زدن داد و هوار قسطی

 یک بانک به بنده داد از روی وفا

 محمد جاوید یک...                     

 فصل بهار.                آبسال

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
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 هم آن شیپور بر صد راه ناالن                      

 فخرالدین اسعد گرگانیان        آبسالبسان بلبل اندر                                  

  پیله، ورم چرکدار در دهان.               آبسه 

 ی زرد اندوه فقر آبسه           

 ه شبی سیاهدر نیم           

 بدنیا می آیی           

 لبان باز نشده ات           

 سینه های باز مادر را           

 بی تابانه            

 جستجو می کند          

 شوان کاوهو دستان کوچک ات...                                   

 آسایش یافتن.               آُسوَدن

 درمانم نیست آسودن جز        

 من به از هر کس                     

 سر به در می برم از دردم آسان که ز چیست                      

 فته ستبا تنم طوفان ر                     

 تبم از ضعف من است                     

 نیما یوشیج تبم از خونریزی...                                                

 شیردرنده.              اَرَسالن 

 سلطانی به تاج و تخت پیوست                 

 نظامی گنجوی)خمسه(بر تخت بنشست      ارسالنبه جای                        

 چندتن که باهم آهنگ می نوازند. اُرکست          

 مواد وشرایطی که برای تشکیل شرکت نوشته شده باشد.            اَساسنامه 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3588
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 میدان ورزشی.              اُستادیوم 

 زندگی استادیومتنها من بودم که در              

                 مین حسینی فراپرچم آبی و سرخ را باهم تکان میدادم...                    

 افسانه های قدیمی.              اَساطیر

 اولین که گفت عاق اساطیرآن                    

 مولوی حرف قرآن را بد آثار نفاق                                               

 شهادت خواستن.            استشهاد 

 

 دلیل خواستن.                 استدالل

 بی صدا شدم استداللای تمام آن چشم پرانی هایت ...و بر

 خواستی بازی های شرم آلودت را بهانه ای شوم

 شاسیمین پاتمام آن بهانه ها را من آموختم و فدا شدم           

 

 بوئیدن.مانند: شامه.            استشمام

 َمغفرت.طلب آمرزش کردن.   استغفار        

 باشد که آن شاه حرون زان لطف از حدها برون             

 مولوی را       استغفارمنسوخ گرداند کنون آن رسم                              

 سبکسر.             بادسار

 بادسارستوده نباشد سر                   

 فردوسیبدین داستان زد یکی هوشیار                                                 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1512
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 نوعی شیرینی لوله ایی که به نخ می کشند.                باسلُق

 ترازوی بزرگ برای وزن های زیاد.            باسکول

  باسکولیشک ندارم که هیچ  

          م -عاکفزه نخواهد گرفت                               وزنم را اندا 

 پُرَجنگ و ِجدال.  پُرستیز            

 ریزکنون مانده گشتم چنین در گ                  

 فردوسی                      پرستیزسری پر ز کینه دلی                              

 دارد.  6تا  1َطَرف آن نُقطه هایی اَز 6ُمهرۀ ُمَکعَب که َدر              تاس    

 پیَوسته ُشَدن، پشت سرهم. مسلسل.             تَسلُسل

ا به چند ساقیا در گردش ساغر تعلل ت               

 حافظبایدش                تسلسلدور چون با عاشقان افتد                      

 مساوی شدن.              تسویه 

َمسَخره َکردَن.    تَمسُخر             

گفت زاری شهریارا بس   تمسخرحریفی با                     

 شهریارر ما گدایان را        که میگیرند در شهر و دیا                        

 ُمتوس ل شدن.  تَمسُّک      

 به شکل دیگری در آمدن.            تناُسخ

 بدفرجام به جادویی مغاره نشین تناسخدر این                     

 گهواره یی دورتاب افق ها را تکان بده                     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1473
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 جاودانی راو الالیی شگفت بسیج                      

 منوچهر آتشیبرای غفلت آهوانی ...                                              

 ایجاد نَسل کردن.         تَناُسل

 اندچار مادر که در این نه پدر آمیخته                       

 خاقانیعدد لشکر او بیش کنند           تناسلاز                              

 ُمَعما!            چیستان

 َحَرمخانه.          َحَرمَسرا

 

 حرم        سکندر بیامد به سوی                        

 فردوسیگروهی ازو شاد و برخی ُدَژم                                            

 کارنیک و پََسندیده.                  َحَسنه

 خارو خاشاک.      خاُروَخَسک

 بُلَند شدن.              خاستَن

 برنخاستندبرهنگان از جای           

 چرا که از بار ارابه ها خش خش جامه هائی برنمی خاست          

 برنخاستندانیان از جای زند          

         احمد شاملوچرا که محموله ارابه ها نه دار بود نه...                           

 َمکر و حیله پنهانی.         َدسیسه

 نخواست هیچ خردمند وام از ایام                      

 پروین اعتصامیو آشوب باز خواهد وام      دسیسهکه با                       
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 خار.            َخس

 حالَت ُربودگی بین خواب و بیداری.           َخلسه

 نامعلوم خلسهما را به سوی                  

 عمق وجود خسته ام از درد آنگاه                 

 با نگاه کاوید                 

 در بند بند سیال سرخ جاری خون را دید                 

 حمید مصدقلرزید...                                                       

 ترشرو، بداخم،  اَخمو.         َعبوس

 باد یا َهوا که درسر یا بینی پیدا شود و با صدا خارج گردد.         َعطسه

 آب از هر رخنه ی سنگ عطسه                  

 چک چک چلچله از سقف بهار                  

 باز و بسته شدن پنجره تنهایی‚  فو صدای صا                  

 سهراب سپهریپوست انداختن مبهم عشق...      ‚  و صدای پاک                  

 ُغسل َدَهنده.            َغس ال 

 غسالتَخت َمردان و تَخته                     

 اوحدی مراغه ایتاجشان بی َسری و سامانیست                                         

 بشکل طاق.  طاقدیس        

 زمین طاقدیسو                               

 ادای آسمان را درمی آورد ،                              

 کوزه ای شد                              

 سعید زینالیشکست.                                                               

 .داغَگرم،            تفسان  

 سینه صبح را گلوله شکافت                     
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 باغ لرزید و آسمان لرزید                     

 خواب ناز کبوتران آشفت                     

 فریدون مشیریبه سینه هاشان ریخت         داغیسرب                     

  زینت دادن.      آراستَن 

 -بی آنکه خود باشند -واژه ها  آراستن                   

 کف زدنهای ممتد                   

 خم شدن شاعری که شعرش را                   

 به چند اسکناس چروکیده می فروشد                   

 محمد صادق خلجفصل حراج کالم...                                       

 

 سازنده آهنگ.         آَهنگساز

 میساخت آهنگسازاز من  

 تمام نبوغم را

 بکار می بستم تا

 مناسب ترین موسیقی را

 با گامهایت برابر کنم 

 پشت پرچین خیالم

 انتظارت را

 عاکف                           ...اگرچه سنگین

 آموزنده.           اُستاد  

 سعی نابرده در این راه به جایی نرسی                

 حافظ ببر      استاد عتطلبی طامزد اگر می                              

 ایستادن، مقاومت کردن.          استقاَمت

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=301
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 استقامتآن کوه   

 آن کوه استوار  

 وقتی به یاد روی تو می بود  

 می گریست  

 روزی اگر سراغ من آمد به  

 او بگو  

 او آرزوی دیدن رویت را  

 حمید مصدقحتی برای لحظه ای...                               

 پیشواز رفتن.         استقبال

 می آید استقبالمبه  

 نوه کوچکم است 

 و بر کناره راه سیمانی روستایی

 اینک

 پاالیشگاه

 دخترکی

 گلهای رنگارنگ پالستیکی می فروشد

  منوچهر آتشی                                                     ...ارکیده و 

  پول کاغذی.     اسکناس     

 اسکناس انبوه

 چرک و مچاله

 تری افتاده روی شهرچادر شب خاکس 

 آبستنی در خواب

 پهلو به پهلو می شود

 سنگین و دردناک 

 در زیر

 خاکستر

 سیما یاریدو تار...                                           
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 بلند شدن.          بَرخاستَن 

 من  برخاستندر هر 

 فتح دری از قلعه های غرور است 

 که می رساند مرا به َعرش

 آنجا که فرشته ها 

 پریسا  بیداروندقلب های زخمی را سجده می کنند...           

 بیماری که در بستر باشد و نتواند تکان بخورد.          بَستَری 

 در

 ز خاک بستری

 آن شب تمام پنجره ها را

 با پرده های دودی سنگین

 پوشانده بود ابر 

 آن شب نگاه صبح از گریه سرخ بود

 سیما یاریآیا صداقت آن...                            

 جای پرستش و عبادت.           پََرستشگاه

 آرامش یک حضور پرستشگاه چشمهایت را خواب برده بود به

 خواب هایت را باد برده بود تا بام ِ بلند همان آسمان

 تا دِل همان گندمزار

 نیلوفر حسینی خواه                             ...همانجا که

 اطاق کوچک.            پَستو 

ه عمیق ،    جنگل است یپستوکه بر در 

 سرد و ترسناکختی سکوت چیره شود ، ل

 ز آن پس دوباره شور و شر آغاز می شود 

 مهدی اخوان ثالث بوده گرگ ، نه بره ...                       گویی نه 
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  ر غریبی ست نازنینروزگا

  آن که بر در می کوبد شباهنگام

  . به کشتن چراغ آمده است

 ی خانه نهان باید کردپستونور را در 

  ا ، بامداد                                                         

  باغ اَنگور.            تاکستان

 برفکه زیر حجم سفید  تاکستانبسان                  

 .خواب شراب سرخ می بیند

 بسان گندمزار که خواب زمستانیش را

 .رویای نان تازه عطرآگین می کند

 بسان آشیانه 

 د شهریاریمحمکه ...                                

 باَهم بَرابَر ُشَدن، ُمساوی.        تَساوی      

 انسان شعار ما است تساویدر اد عا  

 اما فقط محافظ قانون جنگلیم 

 پشت من و تو فاصله سنگر گرفته است 

 محتشم فتحی آذرما در هجوم حادثه ...               

 به فَرمانبُردار وادار کرَدن.           تَسخیر

 خواهد کرد تسخیر

 ای روشن آرای چراغ اللگان

 در رهگذار باد 

 با من نمی گویی

 آن آهوان شاد و شنگ تو
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 سوی کدامین جوکنارانی گریزانند ؟ 

 (شفیعی کدکنی )م.سرشک           آه...                

 .مالیده شدن دو چیز به هم، نزدیک شدن، صحبت کردن            تَماس       

 گرفتم که ببینم چی شده ؟ تماسیادته ؟  

 ی:گفت 

 صحبتش اینجا نمی شه!بعدا ، جایی ام ،

 دفترم عادتشه ، فقط تو روش خط بکشی 

 مریم حیدرزاده                   ...خودتم خوب می دونی 

  ُگستاخی کردن.            جساَرت  

 گفتنش جسارتبگو که نشاید 

 همانند سالمی خشک و خالی ست

 بگو،

 بگو که گفتنش خوشرنگ

 همانند گل ِ نقش بسته بر قالی ست

 بُروز عشق سخت است 

 حسام حسامیانلیک پای...                                  

  کاال.              جنس

 بلور جنسمن کتابی دیدم واژه هایش همه از 

 کاغذی دیدم از جنس بهار 

 موزه ای دیدم دور از سبزه 

 مسجدی دور از آب 

 سهراب سپهریسر بالین فقیهی نومید کوزه ای دیدم لبریز سؤال...  

  زندانی کرَدن.            َحبس

 ساکت کرد؛ حبسرقص و آواز باغ را نتوان با حکم 

 .با گزش پشه و ناخنک مگس نامطبوع
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 .باغ با جهان ارتباط سرمدی دارد

 بیژن باراند ابدی باغ فارغ از ...         نظام قانونمن

  نیکو، خوب.         َحَسن 

 کچل حسناز رو سر 

 گذشته فصل موی من 

 که افتادم توی هچل

 آخه شما بزرگترین

 گنبد و گلدسته می خواین؟

 واسه اجابت دعا 

 چتر مترسک ها ! : نامه ی سربسته می خواین؟      دفترشعر

 ُمباَرک.               ُخَجسته

 خجستهازآن پس سال روزی شد                         

 تولد های این فرزند َخسته                        

 پُر برف و بنفشهتو این ساالی                       

 فقط اسم منه که می درخشه                      

 امیرحسین توکلی            ...همه شعرم ُشدش تعریِف از خود                      

 فرسوده شدن، بی حالی.      رسایش      فَ 

 خاک زیر باران فرسایششرح 

 چهر های نمناک 

 می بینم 

 زایش فردا ها را 

 آسمان می جوشد 

 شب باز هم خوشحال و مسرور

 مصطفی مو سوی .    ..با ستاره ازعشق خویشتن می گوید 

 َکسب ُکَننده.       کاسب     
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 خوشبخت محل کاسبمثل آن 

 مثل آن مرد فقیر سر راه

 مثل همسایه و همکار و رییس

 ازحسادت دل من می سوزد

 الف -بهزاد     ...از حسادت به محیطی که در اطراف تو هست

 پاره ُشَدن.              ُگسیختَن

 

نسل سوخته همان شهری است که سال ها بعد تنها برای جاودانه نگاه داشتن تاریخ، 

   …و او را رها و آزاد ز انتقام گذاردند گسیختندافکارش را از هم 

  یاس حقانی                                                                                                                                  

 فرسوده.                سقاطا

 اسقاطیخریدی خونه ای و ماشینی 

 از صبح تا شب 

 داری دنده عوض می کنی

 از این کارها

 داری یه لقمه نانی می خوری

 چه چیزی گیرت اومده؟

 به من بگو

 سیاوش رودکلی اون...                                  

 نگهبان.            پاسدار

 پیکر دریای خواب آلود کرد  پاسدار

 اشک می ریزد

 از لب ساحل نمی خیزد

 اشک می ریزد مبادا

 آب دریا خشک گردد 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=408
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=7631
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2656
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2656


61 
 

 روزگار خویش را

 چون اشکهایش 

 نصرت رحمانی         ریخت...                     

 پَرسیدن.             پُرسش

 و ، سواالی معمولی پرسشاغیر از تموم 

 پشت چراغ چشم تو گل بفروشم تو می خری ؟ 

 مریم حیدرزادهجور گدای معمولی...   بهم نگاه کن به چش یه  

 ساروان شتربان.            ساربان

 بیا ساربانای  

  آهسته در تن آرامشم بدم

 من دل شکسته ام

  پر ز غماز این سقوِط پر از درِد 

 آرامشم بده

 من بی ستاره ام ای ساربان درد

 ندا)شمیم(تا...                                          

 شهرستان.        شارستان     

 حرص و آز شارستانردم کم بین و نابینای به روی م

 باز بگشایند

 مراامروز 

 یک امروز

 مهدی فتوحیبه چای مهربانی میهمانم کن           

 ردن، بدهی را پرداخت کردن. مساوی ک             تَسویِه

 :حسابتسویه         
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 بگذار به این جهنمی خسته                       

 لبخند چشمانت را          

 .هدیه کنم        

 ! رفیق        

 عجله کن        

 چیزی تا پنج شنبه دیگر        

 فواد ذکایی باقی نمانده...                          

  ح
 یکی شدن.               اتحاد 

 چیزی که انبارمی شود تا گرانتر به فروش رسد.              احتکار

 دل گرسنه ماندست و روح ناهار                    

 پروین اعتصامیاست      احتکارتن را غم تدبیر                                  

 عاقبت اندیشی.            احتیاط 

 ستوده، ستایش شده.              اَحَمد  

 چیزی که انجام آن ممکن است.               احتمال

 آن که بگوییاحتمال بی 

 شاید میان عکس نگنجیم 

 انیبی احتمال آن که بد 

 نفسم تنگ می شود 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=779
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 در قاب روزهای مالل آور سکوت 

 رویا زرین بی احتمال آن که...            

 سرخ                اَحَمر 

 سم که از دور بنظر آید. سیاهی ج             اَشباح 

 ما ماندگان وادی خاکستر           

 از مجسمه های یخین مصر اشباحی                     

 با طرح چاهها                                            

 محمد حقوقیو سایه سرسرای یوسف...                                              

 کنجکاوی، کاوش.                بَحث

 علم و طاق و رواق             بحث سرای مدرسه و              

چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست                                          

 سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است                           

                                       خالف نیست که علم نظر در آنجا نیست           حافظ

 دریا.                  بَحر

  .آشفتگی           بُحران  

 بیماری بحرانشیرین تر از خواب است در                    

 فرخنده باد این لحظه ی میعاد                    

 روی من خوش باد این ساعت که می خندی به                   

 نادر نادرپورغم نیست گر آیینه از عکست تهی گردد                            

 خدا را ستایش کردن.               تَسبیح   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=14
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وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر                                  

 حافظملک در حلقه زنار داشت      تسبیحذکر                                       

 برتری دادن.              تَرجیح

 زیر، پایین.               تَحت     

 هجوم قرار داده بودند  تحت...که همه جا را 

 تو به پهنه خاک سرخ قلب و ذهن من پای گذاشتی                 

  ... آمدی                

 در همان روزی که تاریکیش                 

 حمید سرتیپ زادهنیمه های شب را می مانست                          

 دوستی کردن.              تَحبیب

ر  سنگ شدن، سخت شدن.               تََحجُّ

 را تحجرخورده و کشیده ایم زجر شالق  

 باید که بست             

 سوراخ چندین بار گزیده شدنمان را             

 سوراخ تحمل زجر و سکوت را             

 بیایید مادران             

 رامین ترابخانیکفن مقدس سیاوش را...                             

 نوشتن.              تَحریر

تغییر دادن.                 تَحریف               

 تیغ دادی بیم     تحریفور به                      

 نظامی گنجویکمر به دو نیم       مرد را کردی از                                 

 آفرین گفتن.            تَحسین

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=604
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  به جایی پناه بردن.           تََحُصن

 ...میکنند تحصندر برابر خدا 

 ! زود باشید

 که

 مخربان نقاب پوش

 ! با تیرکمانهای خشم و خشونت

 !... اندیشه ها را نشانه

 ؟!........

 سنگ

 کرامت یزدانی                                             !!تحجر

 درس خواندن.             تَحصیل

 اَرمغان.                 تُحفه

 ی هندی تحفهکانچه بینی در کتاب  

 هر یکی خوابیده او را در یکی 

 خانه

 روز رحل پوستینش را به ما بخشید 

 ما پس از او پنج تن بودیم

 مهدی اخوان ثالث            من بسان...         

 برسی کردن.             تَحقیق 

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است      

                 حافظ           تحقیقهزار بار من این نکته کرده ام   

 احمق شمردن.            تَحمیق      

 حکم کردن.             تََحکُّم

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
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 و استبداد  تحکم در کوچه تنگ               

 در جاده های مالرو استحمار                

 و شاید انسان فراموش کرده                

 خدا               

 این همسفر بزرگ               

 عبدالهادی آرامیکه گاهی از سر شیطنت فاجعه...                      

 حل کردن.     تَحلیل

نه سالم و به تشهد نرهد جان ز شهود                             

 مولویرود        تحلیلهنه به تحریم درآمد نه به                                

ل   بردباری کردن.             تَحمُّ

ک  حرکت کردن.            تَحرُّ

 تحرککه آرزوی دوردست 

 در دیدگان کاغذیش آب میشود

 بر او ببخشایید

 بر او که در سراسر تابوتش

 جریان سرخ ماه گذر دارد

 منقلب شبو عطر های 

 فروغ فرخزادخواب هزار...                 

 حد و اندازه.           تَحدید

و یا بهر چه گردان شد بدین سان گرد این باال؟                     

 ناصرخسروجنبش را همی نقل مکان گوئی       تحدیدچو در                       

 سپردن چیزی به کسی.         تَحویل

 حریص کردن، آزمند کردن.     تَحریص

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=521
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 حیران شدن.         تَحیُّر

 رستم از جهان امروز و نبرد وی با دیو به زعم وی  تحیر 

 چو آن پهلوان چشم خود باز کرد 

 سریالی آغاز کرد ز حیرت 

 محمد رضا مختاریزمین را چو...                     

 واضح کردن.         تُوضیح

 ناحیه، دست و بازوی انسان.       جناح 

 زخم.      جراَحت

 خونین مرا به چشم جراحتآید یکی  

 کاندر میان آن

 ;پیداست استخوان

 زیرا که دوستان مرا

 «آش ویتس»تر که هیتلر ــ قصاب زان پیش

 احمد شاملودر کوره ...                               

 (      دربردارنده.حائز) حایز

 

 هرچه میان دو چیز واقع شود. حایل )حائل(   

که در مقام رضا باش و از قضا مگریز                        

 حافظنیست      حائلمیان عاشق و معشوق هیچ                               

 ی.رشک، بدخواه           حاسد

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1199
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  انکار کردن.        حاشا  

 می کنم، بازی رو تماشا می کنمحاشا می بینم و 

 - هاج و واج و منگ نمی شم، از جادو سنگ نمی شم

 یکیش تنگ شراب شد

 یکیش دریای آب شد

 احمد شاملویکیش کوه شد و زق زد...           

 بکوش کز گل و مل داد عیش بستانی  

 حافظحاشا            پروری بود جفا نه شیوهٔ دین                                 

 باقی مانده، نتیجه.      حاصل 

 کناره.          حاشیه

 منجوق کاری حاشیهبا  

 ل الل عباسیانگار که رو برگ گ 

 خامه دوزیش کرده بودن

 قایم موشک بازی می کردن تو چشاش

 دو تا نگین گرد صاف

 الماسی

 فروغ فرخزادهمچی یواش...              

 .نگهبان       حافظ 

 داور.        حاکم 

 بود تیزمغز               حاکمو رایدون که                             

 فردوسی  نیاید ز گفتار او کار نغز                                                                

 بار بداَرنده.        حامل 
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 نتیجه.      حاصل 

 عمر چند افسونگر حاصل                   

 میوه ی رنج چند شاخه ی لخت                   

 گاه غمگین نگاه معصومی                   

 از ورم کرده چشم حیرانی                   

 گاه بر پرده ای غبار آلود                   

 مهدی اخوان ثالثطرح گنگی ز داس دهقانی...                          

 نیاز.         حاَجت

 بَُرنده، تند ، تیز ، َسخت. حاد         

 ماهر.حاذق      

 ارجی(است و دارویش خ حاذقدکتر و دوا باشد ) بیمه هم نمی پذیرد چون دکترش خیلی  

  شاید هم صف دراز و َپخ

 ال مکان درمانگاه   درمان گاه

 سعید زینالیبستر فنا...                            

 انکار کردن.    حاشا 

مل داد عیش بستانیبکوش کز گل و   

           حافظحاشا       پروری بود جفا نه شیوهٔ دین                              

 چگونگی.       حالَت     

 پشتیبان.      حامی 

 دربر دارنده.       حاوی 

 نکته عظیمی است حاوی                       

 و آن این است                       

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
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 امیر عابدیدوستت دارم...                                          

 دوستی، عشق.    ُحب

 برآمدگی روی آب.    ُحباب

بارانی   چنان بود که ز فرقش کاله                  

 وحشی بافقیحباب    گهی نماید و گاهی نهان شود چو                      

 دوست.      َحبیب

 فروش.        َحراج 

عشق  و تاراج  جوانی  وحشت  پیری     حراج                        

 شهریاردر این هنگامه من کاری که کردم یاد او کردم                             

 نگهبانی.     حراَست

 ناروا.         َحرام

 شد حرام شب رفت و ماه گم شد و خوابم 

 مریم حیدرزادهاما نه با خیال تو بودم حالل بود...          

 راهزن.     َحرامی

بکش جام جاللی را فدا کن نفس و مالی را                        

                              مشو سخره حاللی را مخوان باده حرامی را     مولوی

 جنگ.مانند: ُمحاربه.       َحرب 

 وسیله.        َحربه
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 را توان تهاجم نیست حربهوین  

 تیر گلو شکاف که برهان قاطع است

 رگز نیازمند تکلم نیسته
 اما چگونه این سخن بی نقاب را

 نادر نادرپوربا چند چهرگان به میان می گذاشتم...     

 پیشه، کار.  حرفه   

 حروف.وآژه، یکی از      َحرف

وروز و چنین باران باریده مبارک باد                        

 شمس تبریزیو بیان تو        حرف بی گفت زبان تو بی                       

 جنبش.     َحرَکت      

 آتش سوزی.    َحریق    

 حریق خزان بود 

 همه برگ ها آتش سرخ 

 همه شاخهها شعله زرد 

 چاندرختان همه دود پی 

 به تاراج باد 

     فریدون مشیریو برگی که می سوخت میریخت می مرد...    

 پارچه ابریشمی.      َحریر

 محبوبم هوای پرتقال کرده بود

 ادمشاخه هایم را تکان د

 خم شدم

 میوه ام را چید حریریشو او با دستان  
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 الیاس علویاز آن روز بیتابم...                       

 طرف شخص در نبر.      َحریف

 آزادی.     ُحریَّت 

 آبرو، ارجمندی.     ُحرَمت

 شن از حرمت رود و بستر شنپوش خشکرود از وحشت هرگز سخن نمی گوید           
 بوته گز به عبث سایه ئی در خلوت خویش می جوید           

 

 ای شب تشنه! خدا          
 واحمد شاملکجاست؟...                                                         

 گروه.     حزب 

 دلیل،برهان.      ُحَجت

 بادکش کردن،خون گرفتن.    حجاَمت

نکند رحمت مطلق به بال جان تو ویران                           

 مولوی     حجامتنکند والده ما را ز پی کینه                                

 به زیارت کعبه رفتن.  َحج     

 شرم وحیا.     ُحجب

 گیسوان باکرگی بردند ؟ حجب...به  

 نگاه کن که در اینجا

 چگونه جان آن کسی که با کالم سخن گفت

 و با نگاه نواخت

 و با نوازش از رمیدن آرمید

 فروغ فرخزادبه تیره های تو...                

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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 اطاق در مدرسه و کاوانسرا.     ُحجره 

چو خورشید تابنده شد ناپدید                               

 فردوسیبستند و گم شد کلید         حجرهدر                              

 کلفتی و بر آمد گی چیزی.   َحجم  

 ردن کاری. الزم، واجب، محکم ک        َحتم

 منوچهر آتشیحتماً حکایتی است...             

 کرانه، مرز.     َحد  

 آهنگر.      َحداد

ان کنند  نه که اول کهنه را ویر                               

 مولویو قصاب        حدادچنین نجار و هم                                  

 آهن.         َحدید

 پرهیز کردن.           َحَذر

 کردنحذر از سیاهی چرا 

 شب پر از قطره های الماس است

 آنچه از شب به جای می ماند

 عطر سکر آور گل یاس است

 آه بگذار گم شوم

 در تو

    فروغ فرخزادابد ز من نشانه...   کس نی

 دور کردن. َحذف     
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 اندوه، دلتنگی.ُحزن      

زانک دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود                             

 مولوی  َحَزنَم در  یَحَزنَ گر طربی در طربم گر                               

 دور اندیشی.      َحزم

 درک، ادراک.      حس

  رشک، بدخواهی.      َحَسد

 حسدآنچنان جلوه کنم کو ز 

 پرده ابر کشد بر رخ خویش

 تا چو رویا شود این صحنه عشق

 کندر و عود در آتش ریزم

 کولی مستز آن سپس همچو یکی 

 فروغ فرخزادنرم و پیچنده...                                   

 خوبی.    ُحسن 

 شرم و حیا؛ بزرگی.        حشَمت

ورا هر زمان پیش افراسیاب                                

 فردوسیو جاه و آب      حشمتفزونتر بدی                                

 گیاه خشک.     َحشیش

 جانور ریز.       َحَشره

 وزن سحر را میدانمحشره مثل بال 

 مثل یک گلدان می دهم گوش به موسیقی روییدن 

 مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2


75 
 

 یکمثل 

 سهراب سپهری میکده در مرز کسالت...                            

 دیوار دور قلعه.           حصار

نه دار تهی شد ز کینه سر کی                                 

                                          گریزان همی رفت سوی حصار       فردوسی

 بوریا.      َحصیر

 مرض واگیر.      َحصبه

 حصبهتب، تب                       

   سید علی صالحیبرادرم عبداله را کشته بود...                              

 پاکدامن بودن.      حصانَت

 نام شخص بزرگ.       َحضَرت

کریم تمنا چه حاجت است  حضرتدر                        

                                محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست        حافظ

 بهره، خوشی.      َحظ

 

  نگهداری.    حفظ 

 نمی داندحفظ … 

 روزگاری ، ته یک جام قدیمی ، نقش بلبل را دید 

 که می لغزید تا دانش لب هایش 

 بین خرده ریز زندگی شهری...      گرچه در ویرانه ، 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
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  محمد علی سپانلو                                               

 آنچه مانع از دیدن یا بردن چیزی هستند.     حفاظ

  کندن زمین. َحفر     

 خواهد شد حفردر یک دقیقه                   

 ر شب و امشباین بادهای ه                  

 با کیمیای عشق و با سیمای مستی                  

 نسجی ز آب و آتش ترکیب می کنند                 

 شفیعی کدکنیو تا زباله دان...                          

 راست.      َحق

 ظرف کوچک، قوطی.      ُحقه

د     آنکس که زمین و چرخ و افالک نها                         

بس داغ که او بر دل غمناک نهاد                                                

بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک                                 

                                          در  طبل  زمین  و  حقه  خاک نهاد          خیام

 ذلیل.کوچک، خوار،       َحقیر 

 که به گودالی می ریزد  یحقیرهیچ صیادی در جوی  

 مرواریدی صید نخواهد کرد

 من

 پری کوچک غمگینی را

 می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

 فروغ فرخزادو دلش را در یک....          

 خراشیدن، ساییدن.َحک   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
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 داستان.     حکایَت

 ما‚  عشق مدامحکایت ... در گوش هم 

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

  فروغ فرخزادثبت است در جریده عالم دوام ما...        

 داور.      ُحکم

 علم و دانش.    حکَمت

 حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو                    

 حافظ     این معما را حکمتکه کس نگشود و نگشاید به                             

 ورقه نازک فلز.    َحلبی

 .پنبه زن  َحالج

  بر سر دار این نکته خوش سراید حالج                       

 خیام       از شافعی نپرسند امثال این مسائل                                            

ل  حل کننده، رقیق کننده.      َحال 

 روا، ضد حرام.        َحالل

 باد حاللشهر چه دادم به او  

 بخشیدمغیر از آن دل که مفت 

 دل من کودکی سبکسر بود

 خود ندانم چگونه رامش کرد

 او که میگفت دوستت دارم

 فروغ فرخزاد                                        پس چرا زهر غم به...

 شیرینی.     َحالَوت

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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که تو را در چه زنخدان است   حالوتی                           

 حافظ   به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق                                       

 جانور کوچکی که در آب یا زیر زمین زندگی  می کند.       َحلَزون

 حلقه انگشتر.  –در ه ای شکل. مانند حلقه چنبر، هر چیز گرد و دایر      َحلقه

 رها تر از آسمانی که از بادبادک گذشت      

 و دست بند حلقهنه       

 نه در بند      

 نه پیراهن خواب که بر بند طلب می کند هنوز      

 گراناز موسوینمی دانند...                           

 برد باری.        حلم 

 شیرینی.       َحلوا   

عقل و دانش برد و شد تا ایمن از وی نغنوید                   

 حافظبها جانش دهم       حلواهر که آن تلخم دهد                              

 بردبار، نام خوراکی.     َحلیم

  کم خردی.      حماقَت

 کردم حماقتمن                      

 ور ساقیدر حض                     

 هم میش خوردم من                      

 هم قضاوت کردم                     

 که چرا مفلوک است                      

 و کمی هم نفرت                     



79 
 

 که دگر عشقی نیست                     

 رزا افروزیاندر نگاه  تلخم و سر سرمستم...                          

باربر.        َحّمال      

پشتیبانی، دفاع.          حمایَت      

مرا به دست تو خوشتر هالک جان گرامی                  

 سعدی      حمایتزار باره که رفتن به دیگری به ه                           

 

 نظامیگریز       حمایتبنده دین باش نه مزدور دیو     در حرم دین به          

 سپاس.      َحمد 

 بی خردی، کم عقلی.      ُحمق

  یورش، هجوم.      َحمله

 آوردند حمله به شهرش

 بلی ، دزدان دریایی و قوم جاودان و خیل غوغایی

 ه شهرشب

 حمله آوردند

 و او مانند سردار دلیری نعره زد بر شهر

 مهدی اخوان ثالثدلیران من ! ای...               

 شجاعت، دالوری.   ُحماسه

 پیراهن خونین تو بر کدام آسمان می گذرد                              

 که ستارگان بی تابوت وبی کفن                              

 فردا را حماسه                              

  شمس لنگرودیمی سرایند                                                        
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 ستوده، غیرت.     َحمید

خمیده شدن، کژ شدن. مانند منحنی.انحنا        

 ستارگان انحنایرود بی                       

 .که سرد می گذرد                      

 و سوگواران دراز گیسو                      

 بر دو جانب رود                      

 یاد آورد کدام خاطره را                      

 با قصیده نفسگیر غوکان                      

 احمد شاملو     تعزیتی می کنند...                                

 حلق، گلو،حلقوم.      َحنَجره

در غم فربهی گوشت تو الغر گشتی                     

 مولویابلیسی       حنجرهناله برداشته چون                                    

 بسیار مهربان.           َحنان

 آنچه به کسی واگذار شود.         َحواله

  . کنید حوالهمی ام 

 مرا به طعنه مگیرید، 

 چوشمع سوزانم 

 غمم شده لبریز ، 

  .اشاره کنید اشگ را

 مگو تو پیر طریقت ، 

 رفته ایمانم 

 صالح الدین احمد لواسانیسپید گشته رخم...       

 پیرامون،گرداگرد.         حوالی

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد                          

 مولویکه جهان به هم برآمد     حوالیبگذر بدین                                    

 ناحیه، میان مملکت.        ُحوزه

  سیه چشمان، حوری.         حور

 با جوی های شیر حوریبا میوه های 

 دیدم بهشتیان را محصور کار خویش 

 خیان رافریادهای دوز 

 با چشم های خویش نیوشیدم 

 شفیعی کدکنینور سیاه ابلیس...                    

 اطراف، پیرامون، گداگرد خانه. مانند: ُحول و ُحوش.           ُحوش

 صبر، تحمل.        ُحوصله

پیش این گاوان که هرگزشان نبود                               

 ناصرخسروحوصله      دل به کاری جز به کار                                  

 قوه، قدرت.        ُحول

 

 اطراف.     حومه

 ی ماهشهر ، زباله دانی ، دخترک حومه

 به نشانی ،

 شلمچه ، بمب ، نابینایی پدرم

 به نشانی ،

 من ، نخل های سوخته ی دلم
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 به نشانیِ 

 مریم پورعباسیشب های سیاه غربِت ...      

 زنده.        حی

 شرم.          َحیا

 نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم                    

                                   مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست       حافظ

 زندگی.       َحیات

 صحن خانه.         حیاط

 درپناه خود در آوردن.       حیطه

 تماشای صرف بیرون است حیطه از

 بهار فلسفه ساده ای است

 برای آنکه بدانیم

 زمین عرصه ی کوچ است

 و غفلت، آه غفلت

 سلمان هراتیچه درد...                

 جهت، جا، مکان.        حیث

 اعتبار، آبرو.      حیثیَّت

دورنگی و یک رنگ سوزیش دارد                          

 محتشم کاشانی   زعفرانی     حیثیترخم  را  به                                   

 شیر.       حیَدر

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5171
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 سرگردان، سرگشته.     حیران

 ظلم، ستم.       حیف

 که چنین یکه بر شکفتی زود حیفگفت دهقان سالخورده که :  

 لب گشادی کنون بدین هنگام 

 که ز تو خاطری نیابد 

 سود

 نیما یوشیجگل زیبای من ولی مشکن...         

 مکر، فریب.      حیله

 هنگام،مدت.      حین

خلق بدان عالم منکر شدی                      

 ناصرخسروحین       سست شدی بر دلشان بند                           

 آسایش.       راَحت

 مرگ.     رحلَت

 خونین آفتاب رحلتمن ، از زمان  

 همچو دری به

 سوی فنا بازگشته ام

 اینجا ، ز خشم زلزله ، زخم شکستگی

 چون عنکبوت صاعقه بر شیشه ی من است 

 نادر نادرپور در پرده ی ...                         

 کوچ کردن.      َرحیل

بر  پشت من  از  زمانه  تو میاید       وز من همه کار نانکو میاید                     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
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کرد و گفتم بمرو       گفتا  چکنم  خانه  فرو  میاید رحیلجان عزم                  

 خیام

 مهربانی.       َرحم

 روان.      وحر

 هر گیاه سبز. ریحان  

 تو را صدا کردند ریحانتو رفتی و گل و  

 و برگ 

 برگ درختان تو را صدا کردند

 صدای برگ درختان صدای گلها را 

 سرشک دیده من ناله تمنا را

 حمید مصدقنه...                             

 شوخی.      مزاح

  مزاح    بس کسان صفعش  زدند اندر            

 مولوی              فالحصاحببس کسان گفتند ای                                

 فضای خانه.        ساَحت

 پاکیزه.       ُسبحان

  ابر.        َسحاب

 است  سحابگل حاصل زحمت 

 هر کس ره ارتقاء بپوید 

 هر ذره به فکر آفتاب است 

 قانون تکامل است جاری

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
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 بنگر به جهان چه انقالب است 

 بارق شفیعی آخر تو چرا...            

 کهکشان.     َسحابی

 بر او اطباق سیمین کهکشانی                        

 وحشی بافقی       سحابیسماطش گسترانیده                                    

 نزدیک صبح.       َحرسَ    

 بَیان کردن، گفتن، شرح دادن.       َشرح     

 درد شرحمن ندانم با که گویم 

 قصه رنگ پریده روی سرد؟

 هر که با من همره و پیمانه شد

 نیما یوشیج          عاقبت شیدا دل و دیوانه شد    

 بیابان.      َصحرا 

 سالمت.       صَحت

 گفتگو.     ُصحبَت

 از پژمردن یک برگ نیست صحبت                

 فریدون مشیریفرض کن: مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست...                     

 

 زمین هموار، جای نمایش.    َصحنه  

 خطا،اشتباه.      َصحو 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1086
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 سکر  صحوخویشتن را در میان قبض و بسط و  

 مولویایم       و  گاه  سلطان گفته ایم  گه  گدا  را خوانده                       

 قبر.     َضریح 

اح   نقاش،نقشه کش،طرح کننده.   طر 

  پیروز.       فاتح 

 این هفتخوان سهمگین قرن آیا کیست ؟ فاتح

 از کدامین مرز ایرانشهر آیا رایت افرازد ؟ 

 یا ز آفاق کدامین آسمان 

 نیشفیعی کدکبر کاروان جاودان تازد ؟              

 آشکار.        فاحش

 رسوایی    فضاَحت

 خشکسالی.       قحطی

روز و شب در اضطراری میگذاشت                        

 عطارنیشابوریآشکار   قحطیخشک سالی گشت و                                  

 یک چشم بهم زدن.     لَحظه 

 ...شاید در پس این همه افتادگی    

 هم برآمدمای  لحظه     

 به جان شما و      

 به جان ساقة گندم      

 اگر از این لحظه گذر بکنم      

 به کام آسیاب بیابان...      

 اگر نروم      

 بهرام خارابافدقدقة فردا مرا خواهد کشت               
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  ناشدنی.     َمحال 

  فروغ فرخزاد ...     محالدوستت دارم ای امید                    

 جنگ کننده.     ُمحارب

 نیازمند.       ُمحتاج 

 کند دعوی سر زلفت به صد معنی  دل از ما می                      

 عطاراست دعوی را     محتاجا در شکن دارد چه هچو دل                      

 گفتگو.       ُمحاوره

 دوستی.       ُمَحبَت 

 مسافت،جایی دور تر.     َمرحله

 از منزل جانان مرحلهباتز صد  
 دورم

 چون سبو دست به سر می زنم از غم که چرا 

 جام بوسیدش و من زان لب خندان دورم
     شفیعی کدکنی          همچو شبنم دلم آیینه صد ...       

 انجمن.      َمحفل 

رو تو ارباب معانی را ببین                            

 مولوینشین      محفلدور باش از مفتی                                     

 سخت، استوار.        ُمحَکم

 جا ومکان.         َمَحل

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 بی بهره.       َمحروم

 کرده است محروم اره های سربی آسمانمرا از دیدن ست

 و مرگ نیز هنگام آمدنش را به تعویق می اندازد
 مهرداد شیدا  میشکنم دوباره تنم را زیر سکوت وسیع شب... 

 باالی خانه، صدر مجلس.     محراب

فنا سر به برافکند محرابشوریده به                              

 عطارسرمست به معراج مناجات برآمد                                          

 پیوست،متصل شده. مانند الحاق.       ُملَحق

 پست شده،پایین آمده. مانند انحطاط.       ُمنَحط

  کج. مانند انحنا.       ُمنَحنی

 شوق منحنیپروازهای                   

 کالغی از دیبا 

 چتری از طال 

 خیسقطار که بگذرد از بوته زار 

 فرو رود بالش 

 به شکل خفتن تو 

 محمد علی سپانلو              پس این قرار قدیمی را به ... 

 بد اقبال. مانند نحس.       َمنحوس

زندگانی کردن صاحب                     دالن از بوی تست 

 فروغی بسطامیمن        منحوساختر برج نحوست طالع                        

 خداپرست.        ُمَوحد

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
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  وحشتناک. موحش        

 موحشکه یک دم در سکوتی اینچنین 

 : ندای سرکشی آمد

 گناهش چیست ای مردم ؟

 : یکی آهی کشید و گفت

 بود گناهش عشق پاکش

 سیدعالءالدین حسینیهمه جرمش به اشکش بود...       

 سزاوار.            ُمستَحق

 نیکی کار.             ُمحسن

 روز رستاخیز.          َمحشر

 

سر تا قدمش نظر برانداخت                               

 نظامی  محشر        دیدش چو برهنگان                                      

 حل کرده شده.       َمحلول

 خالص.        َمحض

 جای حضور.       َمحَضر

 دادگاه مربوطه محضراز 

 تقاضای تبرئه خواهم کرد 

  رویا زرینیا اشد مجازات ؟                     

 ستوده، نیک خو.          ُمَحَمد

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=14
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=14
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 ستایش کرده شده.       َمحمود

 بال.        محنَت

عمریست مرا تیره و کاریست نه راست                           

همه افزوده و راحت کم و کاست محنت                                          

شکر ایزد  آنچه  اسباب   بالست                             

  خیام    ما را زکس دگر نمیباید خواست                                                  

 تیری که چرخ روی آن می گردد.     محَور    

 یک، یکتا.      واحد 

 روشن، آشکار.      واضح

 است واضحخوب  
 من که خانه ندارم
 ش بیرون می آَوَرددسته فال را از کیف

 ساده: و به طول خیابان پناه می بََرد...      دفترشعر

 اندوه ، ترس.   َوحَشت  

 من ملول

 اشرف مخلوقاتم

 اقبال معتضدی        ... اندوهنماد شعور و عشق و 

 یگانگی.      حَدتوَ 

 اهلی نشده.      َوحشی

http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=696
http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=696
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در آن دستبرد وحشیچو آن گور                             

 فردوسیاز افتادن و خاستن گشت خرد                                       

 اشاره، پیغام.        َوحی

 تنها،یکتا.       َوحید 

 دا. آشکار، پی  ُوضوح  

 و مه وضوح

 در مرز ویرانی

 در جدالند،

 با تو در این لکه قانع

 آفتاب امــ ا

 .مراپروای زمان نیست

 خسته

 با کوله باری از یاد امــ ا،

 احمد شاملوبی گوشه بامی...          

 آواز ، آهنگ.                       لَحن

 با هر محیط، خویش نه همرنگ می کنم        

 میرزاده عشقیخود رهین هر آهنگ می کنم       لحننی                       

 پیش آمد تازه.  حادثه   

 من حادثه حادثه تو

 پس کی به ابرا برسه

 تو بارونی من بارونی

 ا رفت مهربونیپس کج

 من بی پناه تو بی پناه

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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 کافیه امشب نور ماه

 من بی وفا تو بی وفا

 مریم حیدرزادهچی ...              

 چگونگی.   حالَت 

 خویش حالت بگذار مرا به  

 با جان 

 فسرده و دل ریش

 بگذار فرو بگیرد دم خواب

 کز هر طرفی همی وزد باد 

 وقتی ست خوش و زمانه خاموش 

 نیما یوشیج ...                      مرغ سحری

 گمان.  َحدس   

 می زند حدسنسیم حرفهای ناگفته ام را  

 .می داند

 گاهی هست، گاهی نیست

 مالیمت بادی گذرا شاید باشد

 !نمی دانم

 فری ناز آرین فرنسیم هم به سراب آزادی دل بسته است.       

  هر گیاه سبز.    ریحان 

 می چیند ریحان

 نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطلسی هایی تر 
 رستگاری نزدیک الی گلهای حیاط

 نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد
 سهراب سپهری نردبان از...                   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=34
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=34
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
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ح     برزگر، کشاورز. مانند: فالحت.  فاَل 

 رستگاری، پیروزی.   فاَلح 

  فالحکمر بسته ام بر طریق 

 نباشد مرا غیر این ره صالح

 که هم خلق شاد از من و نیز دل 

 خدایم سرشته چنین خاک و گل

 امینی علی             ...ا را بر آن بنده خد

 پیروز.     فاتح 

 مغرور فاتحآیا کدام  

 آیا کدام وحشی خونخوار 

 در ساحت شکوه تو 

 آرامش سپید 

 وقتی رسید

 بی اختیار اسلحه را 

 یک سو نمی نهد؟ 

 شفیعی کدکنی گنجشک...                  

              ه

 ترس آور، هولناک.         هایل -هائل

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1156
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1156
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=16
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=16
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 یران.سرگشته، ح هائم      

 آواز دهنده.       هاتف

غیبم سحرگه مژدههاتف                      ای آورده است 

 وحشی بافقیمژده باد ای مخلصان میر میران، مژده باد                            

 سرگشته، متحیر، بیشتر هاج و واج گویند.      هاج

ا خاک درگاه تو چشم مملکت را توتی                     

 سلمان فارسینجات      هاجدر عبارات تو توضیحات من                         

 هم آهنگی.   هارمونی 

 متحیر، سرگشته؛ بیشتر هاژ و واژ گویند.       هاژ

 حیران شدن.      هاژیدن

 نقطه چینی در نقاشی و حکاکی.       هاشور

 می زنند هاشور 

 وآنگاه 

 شفیعی کدکنیزنند...      پر در هوای صبح نشابور می 

  بازی کن میانه در فوتبال.      هاف بک

 

 هافبکhand) ) میزنه تو هند hed) ) یکی هد

 می زنه تو چونۀ بک (leg ) یکی لگ

 یکی با مشت های مهربونش
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 به نرمی می کنه فوروارد را دک

 محمد جاویدسبد های پر از گل را...   

 تخم گیاه.      هاگ

 همواره، پیوسته، همیشه.     هامو واره

 کند. وسیله نقلیه بدون چرخ که روی زمین و برف آب حرکت می     هاورکراف

دوزخ، جهنم. هاویه           

 ایم ز هم دیده به هر صبحدمچون بگش                 

   هاتف اصفهانیای در نظر        آیدم بادیه سانهاویه                             

 فرود آمدن. ُهبوط     

 بخشیدن.          هبه

 پرده در، بی آبرو. َهتاک    

جاه طلبی انسان وحس سیری ناپذیری وی دست مایه کثیف کشتارشد تا غضب  وتجاوز،  

                                                     عزیز کلهر ...   ازنرون گرفته تا چنگیز، ازآتیال تا هیتلر، بسترقصه های هتاکیی وتعد

 پرده دریدن، بی آبرو. مانند: َهتاک.    َهتک   

من پرده بر سرایر عشق تو می                           کشم  

 سلمان ساوجیکنی     پرده اسرار می هتکلیکن تو                           

 بد گویی کردن.       َهجو

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
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 است لبریز هجومخوان شعری که از  

 که شمسی میشوی در بین کاه ریز                     

 امیرحسین توکلی                                           

 زیرک، هوشیار. مانند: هژیر.  َهجیر   

 انهدام. -خراب کردن، از بین بردن. مانند: َهدم       ُمنَهدم

 و در بامیان منهدم 

 شانه های تو از براتیسالوا که بگذرند

 کمون های در کما 

 کبوتر ها را تیر باران می کنند از پراگ تا کافکا

 عزیزکلهرو از من که بگذرند....              

 بیهوده گفتن در حالت بیماری. هذیان    

تان عشق معلوم است ز توبه دادن مس                  

 فروغی بسطامیگفت       هذیانکه میر مدرسه تب کرده بود و                    

 آواره، هرزه گرد، دوره گرد. َهرجایی    

 یاوه گو.     َهرزه درای

یاری چه کس است ناتمامی                                 

 وحشی بافقیبد کالمی       ایدر هرزهزین                                    

 بریدن شاخه های زاید درخت.     َهَرس

 گرمی آتش، شعله آتش.     ُهرم 

 دیدار حل شد هرمجرات حرف در 

 ای سرآغازهای ملون

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1027
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1027
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1141
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1141
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 چشم های مرا در وزش 

 های جادو حمایت کنید

 من هنوز 

 موهبتهای مجهول شب را

 سهراب سپهریخواب می بینم...               

 در اصطالح هندسه جسم مخروطی شکل.        هَرم

 اهورا مزدا؛ نام ستاره مشتری.      ُهرُمز

چه مایه خروشید و کرد آفرین                            

 فردوسیفرودین       هرمزبجشن کیان                                      

 نوعی آش با گوشت پخته و گندم له شده.     َهریسه

  قسمت سوم معده حیوانات نشخوار کننده.    هزارال

 عشقهای رنگینت هزارالیمرا در کدامین  

 پنهان کرده ای

  بهار خاکزاد      ...که انعکاسی از خود در آینه قلبت نمی یابم

 دوره هزار ساله، هزارعدد، هزارتا...       هزاره   

کجا پروای چون مو سوته دیری                           

 باباطاهر     هزارهچو مو بلبل به گلزارت                                      

 شوخی، مزاح.      َهزل

  شکست خوردن و پراکندگی لشکر.     َهزیَمت

 هزیمتدر 

 وریم غوطه

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8006
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8006
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 و نحسی حالمان،

 !گیردهمه را می

 !خاموش

 !صدابی

 ...!شب است

 گویندآری راست می

 !"کالمم را معنی نیست"

 علیرضا کریمیاما تنهاییم را...             

 زیرک، هوشار.        َهژیر

دریغ آن هژبر افکن گردگیر                                 

 فردوسی هژیر       سوار جوان دالور                                       

 باهوش، هوشمند. مانند: هوشیوار.     ُهشوار

  تحلیل غذا در معده.        َهضم

 کرده اند  هضممن وسلوی را ابابیل ها 

 دستهایم سفیداست 

 دورکعت نماز می خوانم

 متولد می شوم 

 خواب بنفشه ها: کودک درونم می گرید...      دفترشعر

 ای، آال.       َهال

تیغ و گوپا لها برکشید  هال                                

 فردوسیسپرهای چینی بسر در کشید                                      

 ، گذاشتن، واگذاشتن. هشتن هلیَدن      

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1169
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1169
http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=2297
http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=2297
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 زهر کشنده. َهالهل     

شدست   هالهلسرمه چشمان او ، زهر            

 دیرین ما کرده مرا جان به لب ، زخمه

               آب حیات است او ، یا که نبات است او 

  رند تبریزیکز شکر روی او ، می شده شیرین ما...                               

 درخت دارویی که در هند می روید. َهلیله    

 همواره.َهماره     

کفش همیشه به شمشیر جوهرافشان است                      

 فروغی بسطامی     هیم گوهر آگین بادبه دی همارهسرش                        

 شریک، حریف.       َهمباز

 همعقیده.     َهمباَور

  همباوریسر به بالین کدام  

 !وانهادن می شود، تا مرز ُِخفت ؟

 غم دل را به کدام می خانه ای 

 !از سر رخوت دل باید که برد ؟

 رضا پرهیزکاریبا کدامین لب بی وحشت...          

 همسن، هم زمان.      َهمزاد

 همه کسان و گروه و افراد حاضر.  َهمگنان   

 خاموش همگنانبر بلندی 

 گرد هم بودند

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=920
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=920
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3170
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3170
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 لیک پنداری

 هر کسی با خویش

 تنها بود

 شب آرام و زیبا بود ماه می تابید و

 جمله آفاق جهان پیدا

 مهدی اخوان ثالثاختران روشنت...              

 بیماری انعقاد خون.      ُهموفیلی

 ان.کیسه پول، انب         َهمیان

نیست بدین سکه که ما همیانهیچ زر در                    

 خواجوی کرمانیاز  رخ  زرد  بسوی همدان  آوردیم                             

 همین دم، اکنون، همچنین.     َهمیدون

در فکندش به جوال و به حبال او                           

 منوچهریاطفال او      همیدونبا ریش  سر                                

 اهل هند. مانند:  هنُدوان.      هندو

 هندی کوچک. هندوک   

  پرنده ای وحشی بزرگتر از مرغ.          ُهوبَره

 هاست  هوبرهشاهد انقراض 

 گذر ترمه پوش خاطره ات 

 در خیالم عبور شاپره هاست 

 گوهرت بی دروغ و بی غل و غش 

 حسین منزویاسره هاست...           سره ای در میان ن

 کجاوه، پالکی روپوش دار.     َهوَدج

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3825
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3825
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پرده نشینان که درش داشتند                             

 نظامیاو یکتنه بگذاشتند        هودج                                      

 سود و فایده. مانند: بیهوده.       ُهوده

 ماده شیمیایی که از غدد داخلی بدن ترشح می شود.    هُورُمون 

 ترس و بیم، شکوه و بزرگی. هیبَت     

 در مرگ بوم بیابان،            

 ،ودر هراس شب دمبدم ظلمت افزا           

 مهدی اخوان ثالث   آور هویدا،  هیبتهر گوشه صد هیکل            

 نوعی سبزی خوردنی مانند جعفری.       ُهوم 

 پیشوا، معلم علوم دینی.      هیربَد

زند و اوستا بدست   هیربدبشد                           

 فردوسیبه پیش جهاندار یزدان پرست                                     

 بدکار، بیشرم.        هیز

 کسی که مبتال به بیماری روحی و آشفتگی خیال می باشد.     هیستریک

 بنا و درخت و انسان تنومند، در زبان پهلوی بمعنی بت خانه.     هیَکل

عیسی بخوان هیکللب بگشا                           

 مولویاند        ال جفا مردهکز دم دج                                       

 درحال شتاب و تعجیل، شتابزدگی.     هیناهین
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  هیولی. -صورت و هیکل، ماده. مانند: هیوالنی         َهیوال      

 

 که رفته تا افالک هیوالاین 

 چتر وحشت گشوده بر سر خاک

 نیست شاخ و گل و شکوفه و

 برگ

 فریدون مشیریدود و ابر است و خون و آتش و مرگ...      

 دور، افسوس و حسرت.  هیهات    

 باید کشید رخت خود بیرون ازین ویرانه می             

  صائب تبریزیی     است بگشاید کمر در زندگ هیهاتحرص                   

کلمه آگاه ساختن کسی.        هان   
 

در  مکتب  حقایق  پیش  ادیب  عشق                     

 

                                   هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی      حافظ
 

 ناگهان حمله بردن.      ُهجوم 

 وحشی بارون و باد هجومیه روزی زیر 

 بوتری تا برج کهنه پر گشوداز افق ، ک

 خسته و گمشده 

 از اون ور صحرا می اومد 

 اردالن سرفراز باد پراشو می شکست بارون بهش ...    

 ارمغان.        هدیه

 اس از آسمانیه هدشعر یعنی 

 بهر یاسی بی نوا انداختن

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=24
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=24
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 شعر یعنی فصلی از سال نگاه

 شعر یعنی عاشقانه زیستن

 شعر یعنی پولکی از عشق را

 مریم حیدرزادهروی دامان کویری...                   

 هرگاه، ناچار، بهرصورت.      َهرآینه 

 از غزل سراییم سکوت  هرآینه

 برتحفه ی حافظ نفسی ناز کنیم

 با واژه ی هیس از خدا حرف زنیم

 هنوز بی نام: اسرار مگوی عشق خود باز کنیم...          دفترشعر

  بلبل، هزار دستان. هزار       َهزار

 جام هزارپر کن ز خون تازه مردم 

 بردند ارزوی مرا سوی پرتگاه

 انان که لحظه لحظه زمین را خدا شدند

 انان که قنلگاه تمام زمانه اند

 مریم چراغی                ...هر جا به اسم دین 

  ده هزار متر مریع.        هکتار

 دارد و من نه هکتاردوسه 

 روی پیشانی اش به لطف ریا

 یک دوآثار دارد و من نه

الین کشیدن حمد  در والالض 

 اصرار دارد و من نهخیلی 

 محمد جاوید می کشد جانماز را...          

حریف، هم نبرد.        َهم آَورد  

  او گر بود زنده پیل هم آورد   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=2668
http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=2668
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1837
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1837
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=10919
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 فردوسی       کم از قطره باشد بر رود نیل                 

 همراه.     َهمپا 

 :ی آواز می زدن همپا             

 دلنگ دلنگ، شاد شدیم                       

 از ستم آزاد شدیم                       

 خورشید خانم آفتاب کرد                       

 .کلی برنج تو آب کرد                       

 احمد شاملوخورشید خانوم ...                                  

هم وزن، هم تراز.       َهمَسنگ  

  

  بود و نابود پیش او همرنگ

 وحشی بافقی       همسنگکوه با کاه نزد او                        

  .صاف و مسطح. هموار       َهموار

 هموارپهنه ی سیمابگون برکه ی 

 عصر بود و آفتاب زرد کجتابی

 مهدی اخوان ثالثود و آسمان باز...     برکه بود و بیشه ب 

  .راه و روش. هنجار       َهنجار

 تنها مانده ام هنجاردر فصل نا  -درخزان

 رفته رفته این دلم ازشهر وحشت میکند

 هوا، از قله ای کوهسار تنها مانده اماز 

 صالح الدین جویا گرم دیداری نشد این دیده...          

  سپاه و یکی از تقسیمات ارتش      َهنگ 

 یارای جنگ مرا  وگرنه ب        

http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=10919
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=10919
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=8485
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=8485
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1774
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1774
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   فردوسیمرا           هنگبه گردن بپیمای                                

 معرکه، فریاد و غوغا و هیاهو.    هنگامه 

 کنان برخاست هنگامهباد  

 شمع لبخند زنان بنشست

 رعد در خنده ما گم شد

 برق در سینه شب بشکست

 نفس تشنه

 تبدارم

 به نفس های تو می آویخت

 فریدون مشیری د طبعم به ...                خو

 آوار، آنچه از سقف یا دیوار خانه فروریزد.        َهوار

 شدَهوار غم به دلش  

 ــ بَبَه جان، بَِگم چی»ُگف: 

 اگر َنخوام که همچی

 نشکنه قلب  نازت

 :غم نکنه درازت

 حوض که لبش نباشه

 احمد شاملواوضاش به هم می ...                           

 َهَوسناک.  -وانگی. مانند: َهَوسبازخواهش نفس، دی  َهَوس   

 چیزی نگفتند هوسبه او جز از  

 در او جز جلوه ظاهر ندیدند

 به هرجا رفت در گوشش سرودند

 که زن را بهر عشرت آفریدند

 شبی در دامنی افتاد و نالید

 فروغ فرخزادمرو ...                                             

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 شخصیت، ذات، وجود.  ُهویَّت   

 هویتو اوراق  

 و کاغذهائی

 که از بسیاری تمبرها و مهرها

 و

 مرکبی که به خوردشان رفته است

 -سنگین شده اند،

 وقتی که به پیرامون تو

 چانه ها

 احمد شاملو                                   ...نبش دمی از ج

 جار و جنجال، غوغا. هیاهو.      َهیاُهو

 مریم حیدرزادهو انتظار       هیاهوما غرق حسرتیم و                  

 هیچ کاره. ناچیز، اندک. مانند:        هیچ 

 تقصیر هیچ 

 درختان نیست

 ظهر دم کرده تابستان بود 

 پسر روشن آب لب پاشویه نشست 

 آمد او را به هوا برد که بردو عقاب خورشید  

 سهراب سپهری به درک راه ...                             

  نادانی.       َجهالَت

 رفت جهالت بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و

 بعد از تو پنجره که رابطه ای بود سخت زنده و

 روشن

 میان ما و پرنده

 میان ما و نسیم

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
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 شکست

 فروغ فرخزاد                                                            شکست

 جدولی در اول دفتر.      فهرست

 عمر من فهرستبرای  

 ناتمام گریه کرده بود 

 ی فرصتی بودهمه ی عمر در پ

 که برای من در این ایوان

 از یک صبح تا یک شب 

 گریه کند 

 شفای من

 احمدرضا احمدی سال...                                   

 روان.   َسیال 

 سیالو در سیاهی  

 آسمان گم شد

 توخیره ماندی بر این طلوع نافرجام 

 هزار پرسش در چشم روشن تو شکفت

 به طعنه گفتم

 در این غروب رازی هست

 فریدون مشیریبه جرم آنکه...                            

  احَمق، حماقَت.

 حماقتیو نبودم جز  

 آشکار

 و من پر از بغض بودم و اشک 

 و شهر تاریک بود 

 و شهر همیشه تاریک بود 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=25
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=25
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
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         ساناز کریمیو مردی که روبروی من نشسته بود...    

  

 احتمال، ُمحتمل.

 زیاد غرق مردن ای احتمالو تو البالی این نقطه چین صوتی به  

 اما من دوام می آورم 

 بخاطر شکوفه های ساده ی بادام

      آزاده نیکوییبخاطر دنیای وارونه ی الله های...                

 تَحقیق، ُمَحقق. تحقیقات،

 بودم تحقیقاتنه من دارای   

 نه در قید مقاله جات بودم 

 ولی چون دکترا دادی به دستم 

 به خود گفتم چرا اینجا نشستم 

 آزاد شدم استاد دانشگاه 

 محمد جاویدنمودم...                            

 تُحفه، تَُحف.

 از تحفه...و آن  

 شیطان

 در عطر گرم آفتاب دشت های شرق 

 اس شعر ماآنجا که می روید گل احس 

 بس شاعران خود را فدا کردند

 تا انسان 

      نصرت رحمانیشوید...                                   

 َمحبوب. ُحب، َحبیب،

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=21
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=21
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=121
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=121
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=18
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=18
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 اکه عروسک محبوبش ر …

 .تنگ در آغوش گرفته باشد

 اگر بگویم که سعادت

 حادثه ئی است بر اساس اشتباهی؛

 اندوه سرا پایش رادر بر می گیرد

 احمد شاملو                          … چنان چون دریاچه

 .ُحجب،َمحجوب،حجاب،ُمَحجبه

 از من ای محجوب من با یک من دیگر             

 که تو او را در خیابانهای سرد شب

 با همین چشمان عاشق باز خواهی یافت

 گفتگو کن 

 و بیاد آور

 فروغ فرخزادمرا در بوسه اندهگین...                 

  حاذق، حذاقَت

 دل عاشق طبیب حاذقی نیست

 قسم می خورد می ماند ندانست

  سمیر عسگریقسم خوردن دلیل عاشقی نیست...       

  حاشیه، حاشا.

 .چیزی بدهکار آفتاب نیست

 .نگاه از صدای تو ایمن می شود

 چه مؤمنانه نام مرا

 !آواز می کنی

*** 

 و دلت

 کبوتر آشتی ست،

 در خون تپیده

  احمد شاملو                                    .به بام تلخ..

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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 وال.حالَت، حال، اَح

 حامل، َحمل، َحمال، حامله.

  حامی، حمایت.

 گرد دالورم حامی ز پا فتاده

 که گوزنی ست خردسالاکنون شکار من ،  

 در زیر چتر نارونی آرمیده است 

 مهدی اخوان ثالثچون شاخکی ز برگ تهی بر سرش به کبر...       

 حاوی، ُمحتوی.

 حاضر، ُحضور، ُحضار، احضار ، ُمستَحَضر.

 حافظ، حافظه، حفظ ، حفاظ.

 َرحم، َرحمان، َرحَمت، َرحیم. 

  روح، ارواح.

 

 را شاهد بود ارواحمانو خدا سکون 

 و طیف کوچک نور مدام صدایمان می زد

 خود را فراموش کرده بودیمآن گاه که اسامی 

 نیلوفر محمدی                سیبی گاز می زدیم ...       

 ریحان، ریحانی، ریحانه.

 در خواب آب ریحانباغچه کوچک                         

 چشم به راه نم نم آسمانی دور است،                        

 بستر بی گفت، بی بالش، بی گیسو...                         

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=156
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=156
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 سید علی صالحی چشم به راه تو.                       

 حتم، حتمی، َمحتوم.

  َحرام، َحرامی، َمحروم، حرمان، َمحَرم.

 محرومانغریو لعنت بیدار و خراب آید در آوار 

 هر خیال کج که خلق خسته را با آن

 .نخواها نیست

 نیما یوشیج و در زندان و زخم تازیانه های آنان می کشد فریاد.     

 ُمحاربه. َحرب، ُمحارب،

  حرص، َحریص.
 حریصشبه آرواره های 

 و قحط می تراود

 از بزاق پلیدش 

 بوشهر خون و قاچاق

 بوشهر طاق جنی و خونی 

 جن قدیم خونی استعمار

 منوچهر آتشیبوشهر قهوه خانه و...                      

  ُحرَمت، َحریم، َمحارم.
 سپیدی کاغذ حرمتاما ای 

 نبض حروف ما

 در غیبت مرکب مشاق می زند 

 در ذهن حال جاذبه شکل از دست می رود

 باید کتاب رابست 

 باید بلند

 شد

 سهراب سپهریدرامتداد...                                 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
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 َحرکت، تََحُرک، تَحریک.

  حرص، تَحریص.

که دنیامون  می خورین، جوش می خورین، غصه خاموش می خورین حرصحاال هی 

 خال خالیه، غصه و رنج خالیه؟

  

 دنیای ما قصه نبود

 احمد شاملو..                                            .یغوم سر بسته نبودپ

 َرحم، َرحَمت، َمرَحَمت، َمراحم.

م.  َحرام، َمحروم، حرمان، ُمَحرَّ

  تََحُجر.َحَجر، 
 را تحجر...خورده و کشیده ایم زجر شالق 

 باید که بست

 سوراخ چندین بار گزیده شدنمان را

 سوراخ تحمل زجر و سکوت را

 بیایید مادران

 رامین ترابخانیکفن مقدس سیاوش را...               

 حس، حسی، حواس، َحساس، احساس، َمحسوس.

 ُحسن، ُمحاسن،َحَسنات، ُمحسن، 

 َسد، َحسَرت.َحسود، حَ 

 حسود... اشک آورم به چشم تماشاگر 

 تا شور کینه را ننشاند به خنده ا ی

 اما درون سینه ی من بیم خفته ایست

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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 کز اوج قله های غرور آردم به زیر

 نادر نادرپوریک روز ...                           

 حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه، ُمحافظ، َمحفظه، ُمحافظت، َمحفوظ.

  َحفر، َحفار، ُحفره.

 .های تهی جمجمه های پوسیده حفرهسمفونی مرگ را می نواخت در         

 .مرگ از راه رسید        

 با امان نامه مهمور به دست        

 ! و به دیگر دستش پیاله ای ز شوکران        

 مهدی ملک عالیینه در...                                

 .َحق، َحقیقت، َحقایق، َحقانی، ُحقوق، ُمَحقق، تحقیق

 دانی که یکسانند نوع بشر                           

 خودی حقوقاندر                           

 غصب حقوق خلق در هر نظر                          

 محمد تقی بهارباشد ز نا بخردی...                                             

 َحک، َحکاک.

 َحالل، ُمستحیل.

        کم، اَحکام، َمحکمه، َمحکوم، ُحکوَمت.ُحکم، حا

  َحلَب ، َحلَبی.    
 پاره می خریم حلبینان خشک !...روی شکسته.. ...

 ! آه ! صبر کن

 !قلبم را به چند می بری ای مرد؟

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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 ! کبریت می کشم

 مهدی ملک عالییروشن گشته اکنون آتش سیگاری الی انگشتان ... 

 َحلق، ُحلقوم.

 َحمل، َحمال.

  .َحمد، ُمَحَمد، َمحمود،َحمید، َحمیده

 َحد، ُحدود، َمحدود، َمحدوده.

 َحدس، َحدسیات.

 حزب، اَحزاب.

  ُحمق، حماقت، اَحَمق.

 تمام احمقی...

 گاهی 

 زخوف شرر

 .در شراره ایم

 یکدم

 بنام خدا
 کشته میشویم
 آنی بنام َهبَل

 صالح الدین احمد لواسانی     پاره پاره...       

 ُحزن، َحزین، اَحزان، َمحزون.

 میان راهها دیدیم محزون...پائیز را با خنده ای                  

 بیژن هنری کاربر شاخه های درهم بیشه...                            

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=773
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=773
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 حرف، حروف.

  َحریق، احتراق.

 
 شعله ی گوگردی بنفشه چه زیباست حریق 

 هزار آینه جاری ست
 هزار آینه

 اینک 

 به همسرایی قلب تو می تپد با شوق 

 شفیعی کدکنیی دست ز رندان...           زمین ته

 َحرکت، ُمَحرک، َحرکات، ُمتَحرک.

 ُحرَمت، َحریم، َمحارم. 

 حرص، َحریص.

 و باج خواهی حرصدیو است این که در سیاهی از من به       

 می خواهد آن ستاره ها را کینسان عزیز می  شمارم                            

 سیمین بهبهانی                                                           

 ُحجب، حجاب، َمحجوب.

 حصار، َمحصور، ُمحاصره.

 هاحصار...وز فرط گرد و خاک به گردم             

 ناگه گرفت راه مرا پیکری نحیف            

 چون سنگ کوه ، در قدم چشمه سارها            
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  رفیعی که قبه اشدیدم به پای کاخ             

 مهدی اخوان ثالثراحت...                            

 َحظ، ُمالحظه.

 َحنان، َحنانه.

 حی، َحیات. 

 حیاتمی رسد سردی پاییز 

 خیز نیستتاب این سیل بال

 غنچه ام نشکفته به کام

  فریدون مشیریطاقت سیلی پاییزم نیست           

 حیران، حیَرت، ُمتََحیر.

 زگاران  یادگارممن  کاج  پیر  استوارم       از  رو          

 سیمین بهبهانینظردارد به کارم      بیدی که می لرزد زهرباد     حیران     

 حیطه، احاطه، َمحوطه، ُمحیط.

 که بس مرده شوی دون دارد  محیطدر این           

                                                 میرزاده عشقیوز این قبیل عناصر زحد فزون دارد                              

 َصحرا، َصحاری.

 حصار، َمحصور.

 ُصلح، َصالح، َمصلَحت.

 از دست او مصلحترفت بیرون  

 مشنوی این گفته های پست او 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
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 آداب چیستاو نداند رسم چه ، 

 که چگونه بایدش با خلق زیست 

 نیما یوشیجاو نداند چیست...               

 َمحفل، َمحافل.

  ُمحبَت، ُمحب، َمحبوب، َمحبوبه.
 است و زیبائی ست محبتکتاب رسالت ما  

 تا بلبل های بوسه بر شاخ ارغوان بسرایند

 شور بختان را نیکفرجام

 بردگان را آزاد و

 احمد شاملورا امیدوار...           نومیدان 

 ُمحتاج، احتیاج.

 َمحَضر، ُحضور، حاضر.

  َمَحل، َمَحلی، َمَحله.
 کشتارگاه که خاک باغچه هاشان هم خونیستمحله 

 ض هاشان هم خونیستو آب حو

 و تخت کفش هاشان هم خونیست

 چرا کاری نمی کنند

 چرا کاری نمی کنند

 فروغ فرخزادچه قدر ...                

 َمحلول، َحالل.

 .مرحله، َمراحل

 ُمحکم، استحکام، ُمستَحکم.

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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 غریوی محکممی کشد باد ،                      

 زیر آن تپه ها که نهان است                      

 حالیا روبه آوازه خوان است                     

 کوه و جنگل بدان ماند اینجا                     

 نیما یوشیج.               که نمایشگه روبهان..                     

 ُمستحق، استحقاق.

 ُملَحق، الحاق.

  ُمنَحط، انحطاط.

  انحطاط با جرم کفر و

 شعری اگر گویم کنون

 فردا به مسلخ می رود 

 غاز سطر در نقطه آ

 شعرم به لرزش می تکد 

 شاید بماند تا ابد 

  پر آواز سکوت: حرفی که دارم در درون...           دفترشعر

 واحد، وحَدت، َوحید.

 حَشت.َوحشی ، وحوش، وَ 

 انگور چشم خویش را ، چون بفشرم در شیشه ها           

 بهبهانی فزا ، از اشک من ساغر مزن     سیمین وحشت باخنده ای                  

 ق

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=2469
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 سفید. مانند: آق پر، آق تپه.          آق

 عقیده داشتن، یقین داشتن، گرویدن. مانند: معتقد.     اعتقاد

 ری بهشتی همالبت حو معتقدممن     

  محمد جاویدگر ساخت ژاپن باشد بهتر ز اوشین باشد...           

 شامگاه، غروب.      آقشام

 ناحیه، کرانه، کرانه آسمان.        اُفُق

 برآمد افقزهره از چاه  ستاره

 کنار نرده مهتابی ما کودکی بر پرتگاه وزش ها می گرید

 در چه دیاری آیا 

 اشک ما در مرز دیگر مهتابی خواهد چکید؟    

 سهراب سپهری                                              

 نام درختی.      اَقاقیا

 یم. کشورها، سرزمین ها.مانند: اقل      اَقالیم

 ایکه آثار خسروان زمین                                        

 عبید زاکانیای بسیار          دیده اقالیم در                       

 نور گرفتن، دانش گرفتن. مطلبی از جایی برداشتن. مانند: قیاس    اقتباس

  دخل و خرج را حساب کردن.مانند: مقتصد.   اقتصاد

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
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 ابغه ها بزرگ شده اند حاال ن

 و سیاست و الهیات  اقتصاد و مابقی

 در بیداریهایشان کابوس می بینند 

 که ما بقی 

 ال دوستحمیدرضا اقب چه خوابی برای آنها و معلم...      

 درخور و مناسب بودن. مانند: ُمقتَضی.       اقتضا

 کوتاه کردن سخن.    اقتصار

که شربت غم هجران تلخ نوشیدی                                   

                                                 به مقتضای زمان اقتصار کن     سعدی

 دور تر.       اَقصی

 قلمها.          اَقالم

 جمع قمر، سیارات کوچک.        اَقمار

 اقمار  ها جمله چو خورشید و کواکب ذره                

 سیف فرغانیمن ز مهرت چو درم مهر گرفتم که به قدر                              

 قانع ساختن. خشنود ساختن.       اقناع

 باقی مانده ، جمع بقیه. بَقایا       

  خانقاه، صومعه، تکه ای از زمین یکی در آن دفن شده باشد. قعه       بُ 

 خرابه گرد آلود ؟ ی بقعهاین 

 زرینه گاهواره ی من اینجاست ؟

 دیرینه زادگاه من اینجا بود ؟

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1138
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1138
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 گر این سیاه 

 سوخته دل آن است

 منوچهر آتشی آن شورها و هلهله هایش که...       

 پرچم، َعلَم.     بیَرق

 سوزاندن. مانند: َحریق، احتراق.     تَحریق

 باهم برابر شدن. مانند: ُمطابق، طبق.      تَطابُق

  ازکار برکنار کردن. مانند: َمعَلَّق.       تَعلیق

 معلق کمرکش فیروزه کوه استاده در

 مه ایستاده حایل و دمسرد کانگار

 : به رهگذر بگوید

 برگرد

 دیو سفید به تسخیر می گویم

  شیمنوچهر آتدیو سفید آمده با پیشواز...        

 عقب انداختن.      تَعویق

  پراکنده کردن، جدا کردن. مانند: تفرقه، فرق.      تَفریق

 چیزی را به کسی وا گذار کردن :مانند فیض.      تَفویض

 تازیان می خورد ار صورتم از جبر زمان               

 م -اکفمن از سیرت جالد شکست        ع تفویض لطف                            

 برتری. مانند: فُوق.       تَفَوق 

ل              ُُ ُمتَقابل.  -روبرو شدن، بابر شدن. مانند: ُمقابلتَقاَب  

 قَرین. -با یک دیگر یار و دوست شدن. مانند: ُمقارن    تَقاُرن 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
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  تاوان گرفتن. مانند: قصاص.      تَقاص

 و جنون به تنگ آمده ای؟ تقاصبگو، از کدام 

 یی که با لباس سپید عروسی و خون دل ،کوچه ها

 طاق نصرت بسته اند ،

 مرا با بوسه هایت ،

 !می سازند

 پریسا غضنفری هیهات...                           

 زشت شمردن. مانند: قبیح، قُبح.      تَقبیح

 تَقدیس. -قُدس -قُدسی -پاک شدن. مانند: ُمقََدس      تَقَُدس

 قسمت و سرنوشت.  مانند:  ُمقََدر       تَقدیر

 که از پشت چپر های صدا می شنویم تقدیردر نبندیم به روی سخن زنده 
 پرده را برداریم

 بگذاریم که احساس هوایی بخورد

 سهراب سپهری وغ زیر هر بوته که...            بگذاریم بل 

 پیشکش کردن.        تَقدیم

 تَقریب. -نزدیک شدن.  مانند:   قُرب    تَقَُرب

 : ُمقَصر.کوتاهی کردن. مانند     تَقصیر

 فریاد است  تقصیراینهمه خاری همه 

 لعنت باد بر فریاد

 در چنین خاموشی از اجبار گویا نیست مثل مرد زندانی 

 هیچ کس آزاده و آزاد

 امیر هدایتی مرد زندانی ...                 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1212
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 بخش کردن، قسمت کردن. تَقسیم    

 کم کردن، کاستن. تَقلیل    

  باهم آمیختن، به هم پیوند دادن.     تَلفیق

 هنر ، سکوت و تنهایی بود  تلفیق                              

 امروز به خواب یاسمن ها رفته                  

  رباعی دفترشعرآن خسرو که مظهر شکیبایی بود...                         

 دریافتن، برخورد کردن.      تَلَقی

 بارور کردن، مایه کوبی.      تَلقیح

 مزه خوردن.  مانند: تنقالت.       تَنَقُل

 پاک کردن.       تَنقیه

 بار گران، بار سنگین. مانند: ثَقیل.       ثقل

 است جرثقیلیی که خاک سیاشان چراگاه بیا تا نترسم من از شهرها 

 مرا باز کن مثل یک در به روی هبوط گالبی در این عصر معراج پوالد

 سهراب سپهریمرا خواب کن زیر...                  

 آتش زنه.      خماقچَ 

  چوبدستی.      ُچماق

 دارچماقارباب                     

 دختراِن همسایه را                    

 اورمزد گلیاریرقصاند...            به زوِر چوب می                    

 راست، درست. مانند: حقایق، حقیقت، حقوق، محق، محقق، حقانیت،        َحق

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
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 استحقاق. -مستحق -محاق -محق -حقانی             

  َکلَک.       ُحقه

 باز تاریخ  حقهجادوگر 

 ! در خواب زمان طلسم خوانده

 بیداری من نوید این است

 اردشیر سمسارلوع ما نمانده...          چیزی به ط

 کینه، خشم.          حقد

 تَحقیر. -ُمَحقَر -کوچکی، پستی،خواری، ذلیل. مانند: َحقیر     حقاَرت

 که به گودالی می ریزد؛ حقیریچ صیادی در جوی هی           

 فروغ فرخزادمرواریدی صید نخواهد کرد.                                               

 گلو، مجرای غذا. مانند: ُحلقوم.      َحلق

 محل اجتماع درویشان.      خانقاه

 پاره لباس، جامه درویشان.      خرقه

 تن فروختم ی خرقهبرهنگی خریدم و  

 هوا شدی 

 نفس شدم

 تیشه زدی ، ریشه شدم 

 آب شدی ، عطش شدم 

 سنگ زدی شیشه شدم

  زاردالن سرفرا...                                  قلندرم قلندرم

 آفریدن. مانند: خالق، َمخلوق، خلَقت.         َخلق

 کوبیدن در. َدق       

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1209
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1209
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 صاحب ده، کشاورز.      دهقان

نژاد دهقان یکی پهلوان بود                            

 فردوسی        دلیر و بزرگ و خردمند و راد                               

 چشایی.         ذایقه

 نشاط، خوشی.        ذوق

 نویسنده. مانند: َمرقوم فرمودند؟ َمرقومه.       راقم 

 بستن. َرتق و فَتق بستن و گشودن.         َرتق

 

 و فتق امور آن نظم بپردازد وبا  رتقسرجوخه بحر آبادی می خواست به           

 شهریار دادور      !ُمهر و برگ احضاریه ترس را قانونی کند           

 روزی دهنده. مانند: رازق، رزق.      رزاق

 دوستی. مانند: رفیق، رفقا.     رفاقت

 نامه، نوشته.       ُرقعه

 َور گفت آن یکی پرنیان به گنج                       

 فردوسی اندر میان          رقعهبیاور یکی                                         

 دو کس که به یک نفر عاشق باشند.        َرقیب

 از دست مشتاقان او   رقیبدارد فریاد می           

 سعدی     آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را                                

http://www.shereno.com/3226/
http://www.shereno.com/3226/
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=9606
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 نرم، نازک، باریک.       َرقیق

 بی دین.      زندیق

با مهرش ننالد از عتاب زندیقکافر                    

 قاآنیکو را عرش یزدانست فرش    او تختیست بخت                            

 ه، افتاده، ازدست رفته.فرود آمد       ساقط

 .کسی که آب یا نوشیدنی دهد       ساقی

 ...چه انتظار که اسفندیار بخواند            

 باما ترانه های قدیمی               

 بیاد آنهمه نوشانوش که گل می داد روی لبان ما                

 و آخر هر میز می شکست               

 حسین صفاری دوست        شیراز   ساقیبه پیش زانو                

 .هر چیز بی فایده و بد، مردن وتلف شدن حیوان چهارپا        َسقَط

 شود بهر فرسنگمی سقطاوالغ عمر                     

  سیف فرغانیپلنگ طبعی ومن بر درت چوسگ خوارم                           

 پوشش روی بام.       َسقف

 مسقط الراس، زادگاه.  ط    َمسقَ 

  افتادن بر زمین.      ُسقوط

 خویش سقوطآنها که در خطوط        

 یک شب سکوت کوهساران را       
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 از التماسی تلخ آکندند       

  فروغ فرخزاد...           یدر اضطراب دستها       

 ذوق، رسم، دوست داشتن.       َسلیقه

 دانه ای به اندازه عدس که طعمش ترش است.       ُسماق

 بازار، جای خرید.        سوق

هریک همی به حیلت دعوی کند سقائی                      

 ناصر خسروفسوق رایج        سوقکاسد، بازار زهد                             

 راندن، روش.        سیاق

 مایل، راغب. مانند: شوق       شایق

 بقیه نور آفتاب.         َشفَق

 شکاف، چاک، نیمه. مانند: َشقه           َشق

  بدبختی، پستی. مانند: شقی     شقاَوت          

 اخونین ر شقاوت و سلطه ی                    

 . بر آب های حادثه می خواندیم                     

 ما                     

 را                    

 به یاد دار                    

 یاد عزیز تو                     

 فرخ تمیمی...          بر انتهای راه رهایی بشارت است                    

 آنچه به بینوایان بدهند. مانند: صدقات.        َصَدقه

 جال دهنده، پاک کننده.          صیقَل

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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توان در آینٔه آن جمال جان دیدن                          

 عبید زاکانیتوفیق زنگ بزداید      صیقلگرش به                                

 تنگ، تنگی،تنگنا. مانند: َمضیقه.       ضیق

 سقف قوسی شکل. مانند: طاقچه         طاق

 یکی از اجسام به رنگ سفید و شفاف.         َطلق

  سرانجام، آخر کار. مانند: عواقب      عاقبَت

بد مستی شترانه این شد : خطاب به اهالی جنوب و حومه ؛ برای رعایت آن  عواقب

...                آرامش و آسایش اهالی محترم جنوب ، عبور و مرور شترها و نگهداری آن ها

 شهریار دادور

 عاقله. -دانا، خردمند. مانند:عقل       عاقل

مایعی که از زیر پوست بدن تراوش می کند. به فارسی به آن خوی گویند، و       َعَرق

 هر مایعی که از جوشاندن و تقطیر به دست آید.

  عقود. -عاقد -منعقد -عقد -ایمان، دین، عهد، پیمان. مانند: عقیده     عقاید 

 سزای کردار، آخرت.      ُعقبی

نازا. َعقیم             

شد به یک دم بارور چون دختر عمران زباد                      

 سلمان ساوجی   عقیم مادر بستان که شش ماهست تا هست او                        

 دلبستگی. مانند: عالیق.        َعالقه

 خوراک چهار پایان.         َعلیق

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3226
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 گودی، ژرفا. مانند: َعمیق، اَعماق.         مقعُ 

 آبعمق ز  

 و باغ کوچک گورستان را در باد 

 به سوی شهر گشودند

 تمام بودن رازی شد

 م.آزادو گیسوان تو ناگاه بر تمامی ویرانه های باد نشست...   

  

 ...پری دریایی                       

 که آخرین آواز را خوانده است و پریان روئایش              

 محمد حقوقآبهای خواب، صدا میزنند...     اعماق از         

 درفارسی بد اخالق، کژخلق.       ُعنُق

 غرقاب.  -دن. مانند: غریقفرو رفتن در آب، خفه ش      َغرق

 در المغرق که محنت برادر من         

 کوهی ست بر دلم        

 گفتی که        

 آفتاب طلوعی        

 دوباره خواهد کرد       

  حمید مصدقاینک امید من تو بگو آفتاب کو ؟...                

 فرقه.  -فرقت -فرقان -جدا کننده، تفاوت میان دو چیز، شکاف. مانند: فرق       فارق

 فقها -فقه -دانا شدن، دانا بودن در احکام دین. مانند: فقیه       فَقاَهت

  مفقود. -گم کردن، ازدست دادن. مانند: فاقد         فُقدان

 فراقت بر دوش  فقدان کوله باری پر ز

 می روم تا که بهاری دیگر

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=7
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=7
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
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 باز آیی تا بگویی که دگر یاد ز ما برده نسیم گوهری

 رزا افروزیانتا همان کوچه که به ان می نگری پر شود...     

 پیشوا، فرمانده، سردار.       قاید

 پابرجا استوار.       قایم

 جانشین.     قایم مقام

 مقدار، بشقاب بزرگ، چهارچوب در وآینه، وسیله بازی وشرط بندی.      قاب

چو بر براق سفر کرد در شب معراج                      

                                               بیافت مرتبه قاب قوس او ادنی       مولوی

 گیرنده، تنگ کننده. مانند: قبض.      قابض

 قیر، سیاه رنگ.           قار

 یکی از رستنی ها که ریشه و برگ ندارد. قارچ     

 باران خورده قارچ  

 قد می کشد  

 رضا آشفتهبرای تهیدستان...               

 خواننده.        قاری

 قسمت کننده.          قاسم

ندانستم این کز دلم خون چکانی                             

 سلمان ساوجی      قاسمز دست حریف اجل میر                                 

 پیک، نامه بر، چاپار.      قاصد

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2017
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2017


131 
 

 کوتاهی کننده، کوتاه.      قاصر

 اک چاک.تکه تکه، چ     قاش قاش

 دست گذاشتم رو یکی               

 که یک قشون خاطر خواشن              

 قاش قاش قاشنهمشون هنر دارن ، یا شاعرن یا نقاش               

 یا که پشت پنجره با گریه گیتار می زنن              

 مریم حیدرزادیا که مجنون می شن و  تو کوچه...                              

 همه مردم، بیشتر مردم.  قاطبه    

 استر. قاطر    

 الخاطرچند باشم مورع                        

 شیخ بها یی قاطر          ز استر و اسب و مهتر و                         

 قطع کننده، بُرنده.        قاطع

 اساس و پایه، اصل. مانند: قواید.       قاعده

 گفتگو، سخن درشت،. مانند: قیل و قال.           قال

 شاه و شیخ و شحنه درس یک مدرس خوانده اند            

 از ره نیرنگ بود و جنگ شان هم قالقیل و                                

 فرخی یزدی                                                                               

 فرش بزرگ.          قالی

 قد، اندازه.        قاَمت

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3


132 
 

 قناعت کننده.قانع       

به یک استخوان چو کرکس بودن            قانع                      

 خیامبه ز آن که طفیل خوان ناکس بودن                                            

 اصل و مقیاس چیزی. مانند: قوانین.       قانون

 آرد و نخود گه با قوه وشکر مخلوط کنند.     قاووت

 قهقه، خنده با صدای بلند.       قاه قاه

 نوعی لباس مردانه بلند.          قَبا

ه تنگ چشمی آن ترک لشکری نازمب                       

 حافظآورد       قباکه حمله بر من درویش یک                                

 قبیح. -قبح -زشتی. مانند: قبایح      قباَحت

قابل، برابر.          قبال ُُ  َم

 سند عقد و معامله.       قباله

    جنت پیشکش دهی ندهم        قباله گر                 

 فرخی یزدییک نفس کشیدن در هوای آزادی                                  

 کشتن. قتال، َمقتول.        قَتل

 خشکسالی، نایابی خواربار.         قَحط

 گنبد.         قُبه
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 اشقبه  دیدم به پای کاخ رفیعی که

 راحت غنوده به دامان کهکشان 

 خوابیده مرد زار و فقیری که جبه اش

 مهدی اخوان ثالثغربال بود و هادی غمهای بیکران...       

 بد کاره.       قَحبه

 قامت، باال.          قَد

 کرباس که آنرا آبی رنگ کرده باشند.      قََدک

را   قدک ببندم شال و میپوشم                        

 بابا طاهربنازم گردش چرخ و فلک را                                             

 پا، انداره.             قََدم

 قدمت -قدیمیان. مانند: قدیم          قَُدما

 توانا، دارای قدرت.  قَدریر    

 قدس  -و منزه. مانند: قدوس پاک      قُدیس         

 کافورینه به کفقدیسان نه ارواح و نه اشباح و نه          

 گاوسر به مشتنه عفریتان آتشین         

 احمد شاملودارش نه...     منگولهخورده با کاله بوقینه شیطان بُهتان         

 قدمت. –دیرینه. مانند: قدما           قَدیم

 به هم نزدیک شدن دو چیز.        قران

 نگهبان.      قَراُول

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4


134 
 

رب ُُ   نزدیکی. مانند: مقرب.       َق

 بی بال و پرم کرد قربهوای 

 به شمع خانه ات پروانه گشتم 

  مهدی سهیلیخاکسترم کرد...         به یک م شعله اش

 چیزی که بوسیله آن به خدا نزدیکی پیدا کند.       قُربان

 نزدیکی. قُربَت     

از پیچ و خم از دست مده   آن سر زلف پر                         

 خواجوی کرمانی  خواجو   قربتچون شدی معتکف کعبه                          

 وام، بدهی، مقروض.      قَرض

 کاغذ.    قرطاس

  تکه کاغذی که بوسیله آن سهم کسی را تعیین کنند.      قُرعه

 ی برنده شدن به نام که می افتد ؟ قرعه             

 کمک             

 حس می کنم که فرو می روم تا خرخره             

 در گند آغل گاوهای مقدس             

 کمک             

 حس می کنم که :              

 غ                         

 ر             

 رویا زرینق...                                      

گوشت ریز کرده که آنرا سرخ کرده و برای روز های سخت ذخیره می       قُرمه

 کردند.

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=19
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=19
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=14
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=14
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 مقارن. -صد سال. مانند: قرون       قَرن

 فرورفتن درآب غرقاب     َغرق

                      غصه و سفله ز موج غم غرق آزاده               

    خاقانی آزاد رست و رخت امان بر کران کشید                                     

 پرده جلوی چشم.        قَرنیه

 ذوق استعداد.      قَریحه

 نام قبیله ای از عرب.     قُریش

 متقارن. -نزدیک. مانند: قرینه       قَرین

  نام قدیمی سربازان روس.       قَزاق          

 

 ها را شیر کرده  قزاقرضا خان میر پنج است که                       

 و من میرزاده ام و عشقی                      

 مرگ را می خواهم به افتخار                      

 رضا آشفته.        مرا رها می کنند از دنیا و چپاول هایش..                     

 

 نوعی ماهی. قزل آال    

 قسمتی از سپاهیان دوره صفویه.      قزلباش

 قالب نر و ماده که به لباس می دوزند.     قََزن قَفلی

  بسیار قسمت کننده.  مانند:  تَقسیم.       قَسام

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2017
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2017
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 می کند تقسیم

 و خوابهای دایره وارش را

 در کوچه های کودکی صبح

 هر روز صبح و عصر

 بر بوی بازگشت

 چشمش به روی صفحه پراکنده می شود 

 شفیعی کدکنیدر روزنامه...                

 شبه شانه که به بدن چهار پایان می کشند.       قشو

 .جمع قصیده، نوعی شعر بلند تر از غزل     صایدقَ 

 کسی که گاو و گوسفند می کشد و گوشت آنهارا می فروشد.    قَصاب

 را خون خود اندر گردن است           قصابعاشق               

                                                                                  محتشم کاشانی          با تو گفتم محتشم گر نیستت باور بپرس                                  

 نیت       قَصد

 کوتاه. مانند: سخنان قصار.    قَصیر

  مجازات، جزا.    قصاص

  مهدی فتوحیاز لوای قانون زد...         قصاص ... و جهل مهر                  

 کاری که در وقت معین انجام نشود.     قَضا

قدر میوه در آستینش نهد                             

 سعدی       خلعتی نامدارش دهد قضا                                        

 کلفت، ضخیم. .  مانند: قُطر.       قَطور

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1790
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1790
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 وسیله فلزی برای بستن چیزی. مانند: سرقفلی.          قُفل

 گردن بند حیوان.       قاَلده

 بگردن بود، پالس به پشت            قالدهمرا                

  پروین اعتصامیچه انتظار ازین پیش، ز اسمان دارم                              

 بدلی، واژگون، ناسره. مانند: متقلب.        قَلب

 کمی. مانند: قلیل.        قلَّت

 کندن، ازریشه در آوردن.         قَلع

 حصار، دژ.        قَلعه

 بر کوه بلند است  قلعه هزارش                   

                                                      امینظاش را خدا داند که چند است      خزینه                                 

 کبوتر خاکی رنگ.      قُمری

 سرکوب کردن.        قَمع

  ظرف آب.      قُمقُمه

 پر از غم  یه کوله پشتی درده قمقمه یه

 سهم ما از یه بابا یه پوتین خاکیه

 چند برگ وصیت نامه، توصیه به پاکیه

 محمد ابراهیم رفیعیرجه است ...         سهم ما از یه بابا یه د

 شمشیر کوتاه.          قَمه

 قنوات. -کاریز. مانند: مقنی        قنات

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=863
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=863
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 شیرینی فروش.             قَن اد

  قناد یهم شربتی از لعل تو در دکه               

                                                                       فروغی بسطامیی عطار    هم نکهتی از جعد تو در طبله                        

 نماینده یک کشور، کنسول.      قُنسول

 روزی. طعام.       قوت 

        وصل تو نصیب دل صاحب نظری نیست               

 فروغی بسطامی    لبت قسمت خونین جگری نیست  یاقوت                        

ه  توانایی، زور، قوت.        قُو 

 گوسفند شاخ دار.      قوچ ، غوچ

 جعبه کوچک مقوایی یا فلزی.       قوطی

 را سرخاب مقوطی بده ان                         

 تا زنم رنگ به بی رنگی خویش                                                     

 بده آن روغن تا تازه کنم                         

سیمین چهره پژمرده ز دلتنگی خویش                                                       

 بهبهانی

 نه اسلحه سازی.زراد خانه، کارخا      قورخانه

 در دست ندارم سالح آتشین

 بیرون سرماست
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 درون از دغدغه مالقات تو

 گر گرفته ام

  اقبال معتضدیمن واژه ای هستم...             

 گونه ای نوشیدنی.         قَهوه

.   استفراغ، غسیان، دل آشوبه، باالآوردن          قی         

  ستار و پیراهنشآلوده د قی                       

 سعدیگروهی سگان حلقه پیرامنش                                    

 مقایسه. -چیزی را با چیز دیگری اندازه و برابر کردن. مقیاس       قیاس 

 واحد سنجش وزن الماس.     قیراط  

 توت یا زردآلوی خشک.       قیسی

 نام قدیم پادشاهان روم.      قیَصر 

 کوی تو، عید مسیحا روی تو  قیصرمحراب         

 خاقانی عود الصلیب موی تو، آب چلیپا ریخته                                   

 رشته باریکی از ابریشم.         قیطان

 کج،اریب.         قیقاج

 گفتگو با صدای بلند.    قیل وقال

 چاره ای نیست مرا تا که بگریزم از ان 

 آرامشم رو به زوال وقالقیل هر شبم پر 
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 رو به سوی چاره ام ره گم کرده آواره ام 

 زهرا ادیبیآواره دنیای دون سرگردان این...                    

 مه روز.خواب نی       قیلوله

  سرپرست و عهده دار.       قَی م
 ارزش، نرخ.       قیَمت

 گل نشناسد مگر آن مرغ اسیر قیمت               

  امیر حسین دهلویکه خزان دیده بود پس به بهاری برسد                           

 گوشت خرد کرده.        قیمه

 بارور شدن.        لقاح

 ماه قمری که ماه دیده نمی شود.    سه شب آخر      ُمحاق

 تو آفتاب بلندی ولی برون ز زوال                    

 خواجوی کرمانی   محاقتو ماه مهر فروزی ولی بری ز                         

 دقت کننده.         ُمَدقق

 بازپرس. استنطاق.       ُمستَنطق

 نوشتنی،شتاب، ورزش.            َمشق

 او چیست           مشقنویسد چه سر خط می                 

 وحشی بافقیکند هم بحث او کیست    چو بحثی می                               

 مشق دهنده.       َمشاق

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1601
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 باهم ستیزه و گفتگو کردن.       ُمناقشه

 باهم در خرید رقابت کردن.      ُمناقصه

  انتقاد کننده.       ُمنتَقد

 رخیز )دهخدا( و بیاندیش اندکیب

 شده با منطبق یکیمنتقد معنی  

 ما سال ها به بحر ادب غوطه ور شدیم 

 در راه سخت کشف معانی پکر شدیم

 با واژه ها...                                  

 محمد جاوید                                             

 وسیله ای در جنگهای قدیم                              َمنجنیق    

 دانه های ریز که به لباس می دوزند.     َمنجوق

 به هم کشیده شده. انقباض     ُمنقَبض

 نابود شده.     ُمنقَرض

 گشته اند منقرضراض رای نسل ببرهایش که انق

 برای خمره های عسلش که در رف ها شکسته اند 

 گوش کن

 به جای عشق و جستجوی جوهر نیلی می شود 

 حسین پناهیچیزهای دیگری...                                 

 سپری شده. انقضا     ُمنقضی 

 نَقدی -نَقاد -نَقد

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
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 کینه، عناد.         نقار

     نقار گه بر آن همخوابه گردد همچو بد خو با         

 سنایی غزنوی       من که جان و عمر و دل درباختم در عشق او                

 یماری شفا یافتن.از ب        نقاَهت

 سوراخ.           نَقب

  عیب  نقصان.         نَقص

 عضو و حتی کوری چشم نقصبه 

 چشاش خون بود پرستار از سر خشم

 بگفت این فیش پرداخت هزینه

 برو پرداخت بکن مالی ببینه

 امیرحسین توکلییه یک بود و یه هشت صفر ....           

 جانور ذره بینی که موجب باروری می شود.          نُطفه

 دورویی کردن. منافق.           نفاق

 نوعی ساز که با چوب روی طبل می نوازند.          نَقاره

 می دهد زمان سرنقاره  سکوت را زودتر در 

 انگاه کوچه های شهر خلوت تر از همیشه

 برای هم اغوشی لحظات تنهاییمان باقی می ماند

 غالمی علیدر لحظه لحظه های...                                   

 انتقاد -منتقد -نقاد -جدا کردن خوب از بد. نقدی           نَقد

 شکستن.       نَقض

 عالمت ریز.         نُقطه
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گشته از آن نقطه زبانت را زیان                                 

 جامی نطق است تو را بر زبان        ینقطه                                    

 نقلیه. -منتقل -جا بجا کردن چیزی. انتقال           نَقل      

 وثوق. -موثق -محکم، استوار. وثیقه           واثق

 همکاری. وفق.           وفاق

 و عشق آن نطاق را وفاق هان چه پیش آمد

 دفتری کاز صنع رخسار نگارش زد قلم                  

 م -عاکفنهمه اوراق را ...          در میان باد دیدیم آ                  

 بیشرمی. وقیح.        وقاَحت

 چون مگس حاضر شود در هر طعام                   

 مولویبی صال و بی سالم       وقاحتاز                                   

 دانستن. آگاهی.         ُوقوف

 محکم، استوار. متقن             یَقین

 گمشده، ای ماهی گریز یقینآه ای     

 !در برکه های آینه لغزیده تو به تو    

 من آبگیر صافیم، اینک! به سحر عشق؛    

 احمد شاملو  ...  !از برکه های آینه راهی به من بجو    

 آقاسی. -سرور، خواجه. مانند: آقا بزرگ               آقا

 ایستادن،  منزل گزیدن درمکا نی . مانند: مقیم          اقاَمت

 دارد اقامتدر کجای دلم اندوه 

 به کجا می برد این سیل دمادم ما را

 راه سرچشمه از این سوی نباشد شاید
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 آنطرف تر گذر باد بدانجا افتد

 م -عاکف                           ...چه فراموشی 

 قبول. -پیش آمد. مانند: قبولی           اقبال

 پیروی کردن.             اقتدا

 بر عاشقان کن گر دلیلت هست درد    اقتدا                

 سنائی درد گرد مذهب رندان َمَگرد      یور ندار                              

 در.قدرت یافتن. مانند: مقت        اقتدار 

 ... بالیده در ترانه های شگفتن یک اوج                    

 وجودت اقتدارباالی                         

 بانک بلند بودن و بودن را                        

 حسین صفاری دوستتکبیر می زدی                                           

 دمها.کارها،گامها، ق            اَقدام

 آغاز کردن به کاری. مانند: مقدم بر دیگران .            اقدام

 کمی یخدر بهشت یک خورده حلوا                  دو کوکا  دوپرس کل ه پاچه با  …

 هم کمی از زولبیا  تو رگ   زدم                  فراهم  شد   برایم    افطاری به   

 شد  کی   و   آمد   چسان  نفهمیدم                وسی روزی به این منوال طی شد

 کردم   اقدامسازی ولی   خود به                  به زحمت صبح خود را شام کردم

 فزودم  کیلو ده   روزه   ماه    به                  به شعبان من به وزن شصت بودم

   ولیکن کردم عادت به خود سازی                 عبادت ر این  د شدم   رد  چه اگر

 محمد جاوید                                                                

 پاکتر. مانند: مقدس، قدس، قدیس.            اَقَدس
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 اعتراف.            اقرار

 داد    اقرارزبان را چه بینی که                    

 سعدیببین تا زبان را که گفتار داد                                           

 

 میکنند اقرار               

 بابک میان یک وجب از خاک باغچه               

 بذری فشانده است               

 وزحوض نیمه آب               

 تا کشتزار خویش               

 نهری کشانده است               

 کام حوضوقتی که               

 فریدون مشیری چون کام مردمان...                        

 قسمتی از بدهی. مانند: قسط، قسطی.           اَقساط

 از یک چیز. مانند: قسم، قسمت. بخش، بهره، سهمی            اَقسام

 بستگان، خویشاوندان، جمع قریب.   اَقربا

 ، خاموش اقربا ... بی تار و  

 کنار صندلی سالهای خویش  

 مردی با خاطرات فراوان  

 خم گشته روی آرنج سایه ها  

 حسین صفاری دوستمثل امروز قامتش                 

 . نقالبا دگرگونی. مانند:          ُمنقَلب
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 ایستگاهی منقلبدر طرح ... 

 می ایستم

 وکالهم را بر می دارم

 به احترام جنازه ای 

 سید هابیل موسوی...      !که بر ریل سوت می کشید

 جمع قوم. مانند: قوم خویش.            اَقوام

 زور و زینت خویش یک سو نهاد                     

    جامیپا و سر رو نهاد        بی قومبه آن                                          

 جمع قوی. مانند: قدرتمندان.            اَقویا

 دریای بسیار بزرگ.         اُقیانوس

 از دامان خود رانده استاقیانوسش که  با غم دریا 

 با غم دریاچه کز آغوش دریا دور مانده است 

 منوچهر آتشی با غم مرغی که رنج آشیان پرداختن برده است...  

 نوعی شیرینی.          باقلَوا

 پاینده، جاوید. مانند: بقا، باقیه، باقیات.            باقی

 باالرفتن، به درجه بلند رسیدن. مانند: مترقی.          تََرقی

  چیزی برای رفع بال دادن.مانند: صدقه.          تََصُدق

 سر تو تصدقاز           

 از همین روز تا به فردا          

 حتی تا آخر دنیا          

 هر چه هستم یا که باشم          

 از توام تنهای تنها          
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 خاکم و خاک در تو          

  ردالن سرفرازاسایه ی پشت سر تو...                   

 هوش و خرد. مانند: عقل، عاقل، معقول.           تَعَقُل 

 از پی چیزی رفتن. مانند: عقب، عاقبت.          تَعقیب

 درخواست کردن. مانند: متقا ظی.          تَقاضا

 جدید تقاضاییهر یکی دارد  

 از لباس و کفش تا پول وطال

 چون اجابت شد تقاضای همه

 رد او پروانه هامی روند از گ

 مرد یعنی تاکسی سرویس زری

 محمد جاوید                ..            .شوفر

 یک دیگر را بریدن. مانند: قطع            تَقاُطع

 پزیرفتن، قبول کردن.              تَقَبُل

 گفت اگر کام دلت باید ز وصلم جان بده                

 خواجوی کرمانیکند    می تقبل دهم گر لعل جان بخششمی                       

 نادرستی، دغل کاری.  مانند: متقلب.          تَقُلُب

 .  مانند: مقلد.از روی کار دیگری کاری انجام دادن      تَقلید 

 پرهیزکاری. مانند:  تقی، تقیه، متقی        تَقوا 

 نیرودادن.     تَقویَت

 کنی ز ملک بگذرد بشر      تقویتگر               
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 سعدیور تربیت کنی به ثریا رسد ثری                                    

 ، پول ساعتیتقویتیاستاد های 

 شدهاینجا هویت انسان ها فنا 

 تکمیل نمره به شرِط حمد و ثنا شده

 مرتضی حیدری           تقدیر نامه و تحسین و آفرین و حمد...

 حساب روزها و سالها، گاهنامه.        تَقویم

 و نه طومارش     تقویم خواندنی نیست نه              

 پروین اعتصامیماندنی نیست نه بنیاد و نه بنیانش                              

 حشره ای زیبا.    سنجاقک

 زندگی     

 در آن وقت صفی از نور و عروسک بود     

 یک بغل آزادی بود     

 زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود     

            سهراب سپهریها...   سنجاقک طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه     

 دزدی. مانند: سارق.         سرقت

 می کند در وطن سرقتیاگر 

 تو زرتی زنی هر دو انگشت من

 شرابی اگر خورد در میکده

 به حکم تو شالق من یکصده

 تجاوز کند گر به ناموس کس

 محمد جاوید                         تو حد می زنی...    

  کسی که آب به خانه ها می برد.    سقا 

 

 ی متولیان فصول کتابی سرد سپردم سقاخانهخود را به 
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 ان زمینی اماکنون در بامداد وجد

 دلتنگی های پدرانم را از آیات فردای پسرانم خواهد زدود.. 

 میساناز کری                                                                     

 آدامس. َسقز       

 مسبوق -سبق -مسابقه -پیش، جلو. مانند: سابقه         سابق

 بین زانو و مچ پا.          ساق

 ساقه درخت و گیاه.          ساقه

 از ضربه ی شالق زمستان سرخ است ساقه         

 وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران         

 کینه داران سرخ است تا در این دشت ، غرور         

 ایرج جنتی عطاییروسیاه است اگر ...                                    

 ناز ساقهجنگ نازی ها با                  
 جنگ طوطی و فصاحت با هم                 

 جنگ پیشانی با سردی مهر                  

 حمله کاشی مسجد به سجود                 
 حمله باد به معراج حباب صابون                 
 سهراب سپهری حمله لشکر...                                           

 

 رفتی         

 رفتی         

 به آخرین جاده رسیدی         
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 به آخرین پرچین         

 آن سو کسی منتظر نبود         

 ببرد...   نه حتا ساقه لوبیا که تو را به قصر باالی ابر ها                       

 گراناز موسوی                                                                           

 دشوار، سخت.           شاق

 جای برآمدن آفتاب. مانند: مشرق.         َشرق

 خواستن. مانند: مشتاق.          شوق

 یاد داری که زمن خنده کنان  پرسیدی

 م از این راه دراز؟چه ره آورد سفر دار

 چهره ام رابنگر تا به تو پاسخ گوید

 فروغ فرخزادکه فرو خفته به چشمان نیاز     شوقیاشگ 

 

 وز شوق چشمک می زد و رویش به ما بود              

 ماه از خالل              
 ابرهای پاره پاره              

 تچون آخرین شبهای شهریور صفا داش                

                               مهدی اخوان ثالث     ...آن شب که بود از اولین شبهای مرداد               

 گیجگاه، کنار پیشانی.      َشقیقه  

 تازیانه.       َشالق  

 حرفهایش کبود میکند شالق ولی بهار مرا با

 نمیداند
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 که من هم

 درست مثل بهار

 از برگهای بی خواب

 سراغ نگاه فردا را میگیرم

 فری ناز آرین فردرست مثل بهار...                

 صدوق. -صداقت -صدق -صدیقه -راستگو. مانند:صدیق            صادق 

 صدایم                     
 صلة صداقت توست               

 و ناز شکفتن لبهایت                     
 وقتی فرمان دادی:   برو                     
 که این جاذبة عشق است                    
 بهرام خاراباف  نه فرمایش رخوتناک پر غروِر خود ...                

 برابر.               طبق 

 پوشش، ظرف چوبی.          َطبَق     

 جواهره طبقصد تا 
 یه قایق بادی داره پر از نگاه و خاطره

 میون این شهر غریب ، با چهره های آشنا
 مریم حیدرزاده تو که یه جورایی...      یکی می میره واسه

 

 باغ پر از نقل و ریاحین کردند       طبق              

 ا برخاست     سعدیشکر آن را که زمین از تب سرم                          

 مرتبه، درجه، اشکوب. مانند: طبقات.        َطبَقه

 آن سوی کوه

 شاید هزار شهر جوان باشد 
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 اشکوبشاید هزار خانه هفت 

 شاید هزار سرو و صنوبر باشد 

 منوچهر آتشیپای هزار جوی زالل...             

 جداشدن زن و شوهر.                 َطالق

 عقول. -دانش. مانند: عقال خرد،       َعقل 

 معتقد.  -اعتقاد -رای، ایمان، دین. مانند: عقاید       َعقیده

 ای که عقیدهآیا هنوز بر این  

 دو دو تا مساوی چار است ؟ 

 و هیچ قصد توبه نداری ؟

 ناچارم برایت دعا کنم 

 رویا زریناز فرط عشق بمیری...                     

 سنگ معدنی سرخ رنگ.        َعقیق

 شد اشک من چه عجب        عقیقیاگر به رنگ                      

 حافظ       عقیقکه مهر خاتم لعل تو هست همچو                                   

 شکنجه کردن.         عقاب

 پرنده شکاری. .           ُعقاب

   بر من گذشت عشق و من اندر عقب شدم                                

 مولوی     عقابواگشت و لقمه کرد و مرا خورد چون                                 

 . عواقب -عاقبت -پشت سر. مانند: عقبه          َعقب

 معشوق. -دوست دار. مانند:عشق         عاشق
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 یک بار، تنها.             فَقَط

 باید فقطچرا پدر 

 در خواب

 خواب ببیند

 من پله های پشت بام را جارو کرده ام

 و شیشه های پنجره را هم شسته ام

 کسی می آید

 کسی می آید

 فروغ فرخزاد کسی که در دلش با...            

 . دانه ای مغز دار          فَنُدق

 باال. مانند: فوقانی، فوقالعاده.       فوق

 سزاوار، شایسته.       قابل

 توجه آنهایی که  قابل

 ! عزرائیل را مزه مزه می کنند

 نگ قبر عکس س

 فوری

 با روتوش 

   حجم خالی : دقیقه              دفترشعر 20تنها  در 

 فیض     قابلگوهر پاک بباید که شود            

 حافظور نه هر سنگ و گلی لعل و مرجان نشود                                    

 در بزرگ.        قاپو

 چیزی که با نان می خورند.       قاتُق

 مقتول. -مقاتله -کسی که دیگری را بکشد. مانند: قتل       قاتل
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 آنجاست !قاتل

 گویی اسب نجیب

 مرگ را می شناخت 

 شبحی بد نهاد را گویی

 ین می دیدپشت هر صخره در کم 

 که سوی شاه

 کینه ور می تاخت 

 منوچهر آتشی باز گرد...                                      

     کشتی کوچک پارویی، کرجی، زورق.         قایق    

 من چهره ام گرفته  

 نشسته به خشکی قایقممن 

  

 با قایقم نشسته به خشکی

 :فریاد می زنم

 وامانده در عذابم انداخته است 

 نیما یوشیجدر راه پر مخافت این ساحل خراب...              

 مقتدر  -توانا. مانند: قدر         قادر

 .مقابر -مقبره -قبور گور. مانند:          قَبر

 متقبل. -مقابله -مقابل -مقبول -روبرو، پیش، جلو. مانند: قبول          قَبل

  زشت. مانند: قبح.         قَبیح           

 این شهر بیزارم قبیح...که از اندام 

 من به احوال کدام گل نفسی تازه کنم

                                       حسام حسامیانمردمانی که به درس شبنم از راه شقایق همگی گمراهند    

 گروه، طایفه.           قَبیله    

 ...وز کنج، یوغم به گردن می کند                   
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 اووس پردبدبه ایتو ط                      

 و در پس پرهات                      

 ای ستطایفه                      

 عمید صادقی نسبکه به چکمه سربازان دخیل می بندند                               

 ترازو.           قَپان

 ظرفی که در آن چیزی بیاشامند.            قَدح

 ره به کلیسا دهد       راهب دیر اگر مرا         

 اوحدی مراغعه ایتهی کنم، دیک و تغار بشکنم    قدح خنب و                      

 در دست می گیرم قدحآسمان را چون  

 و آن زالل 

 ناب را سر می کشم

 سر می کشم تا قطره آخر 

 می شوم از روشنی سیراب

 فریدون مشیری      …نور اینک در رگهای من جاری 

اندازه چیزی، برابر.                قدر      

 مقرب. -نزدیکی. مانند: قرب         قرابَت

 مقررات  -ثابت و استوار. مانند: مقرر           قَرار

 بگذارم  قراررم برای راهپیمایی فردا ...باید با دخت 

 باید زیر و بم صدای کسانم را مرور کنم     

 باید این خرچنگ را از گلوی خودم بردارم     

 ام را از این کرختی خالص کنم باید حنجره    
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 باید آواز بخوانم، فریاد برآرم، جیغ بکشم     

 ویحافظ موس ...         باید در این مربع کوچک    

                                             10/5/1388  

 ریزه های فلز.        قَراضه

 کز اصل اصل کانی      قراضهرقصان شو ای               

 مولویدانک عین آنی    جویای هر چه هستی می                                   

 ام زلطف این بانک قراضهپیکان 

 به جاگوار قسطیتبدیل شده 

 یک خانه خریده ام شمال تهران

 با قالی و مبل  نونوار قسطی

 محمد جاوید         .…از دولتی سر عزیز این بانک

 د: قاری.خواندن. مانن         قرائت

 کتاب آسمانی مسلمانان.            قُرآن

 می خور و رندی کن و خوش باش ولی     حافظا         

 را قرآن دام  تزویر مکن چون  دگران                                        

 گرده نان،گردی آفتاب.          قُرص

 نانی بود خوردند قرص او

 ن بوداو جامه ی سرخ و سپید کولیا

 پوسیدگی های رداشان را

 با تکه هایش خوب پوشاندند 

 او بی ترازو

 سوی تو آمد

 سیما یاری                     ...ای پایتخت 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
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 قروض. -د: مقروضوام. مانن           قَرض

ورود به آن ممنوع است.             قُُرق      

      

          قرق روزی بنه به خوردن می پای در               

                              تا ما به سر کشیم چو صا قی کدوی تو    اوحدی مراغه ای  

 خروس صحرایی.    قَرقاُول 

 ز شاخه پریدند قرقاوالن

 مرغابیان ز برکه رمیدند 

 برج کبوترم به نسیمی خراب گشت 

 با مشعل گداخته ، پاییز در رسید

 نادر نادرپور            …گوگرد برگ ها 

 دل شدن. مانند: قسی.   سخت        قساَوت     

 قساوتبس کنید از اینهمه ظلم و 

 بس کنید 

 ای نگهبانان آزادی

 نگهداران صلح 

 ای جهان را

 لطف تان تا قعر دوزخ رهنمون

 فریدون مشیری        …سرب داغ است اینکه می باری

 پرنده کوچک شکار گر.         قرقی

 یکی از ابزار موسیقی.       قََره نی

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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 کشک سیاه.     قََره قُروت

 ، قندی خروسقره قروت    
 تو راه برگشت به خونه   
 میدویدیم، داد میزدیم  

 یکی یه پول خروس )) 

 ((یکی یه پول خروس
 ایه مونمادرم یادت میاد همس

 مریم دلیرینسرین خانوم...               

 ده، روستا.          قَریه

 بردم       قریهبسی مرغ و خروس از                  

 پروین اعتصامیبگردنها بسی دندان فشردم                                           

 سخت دل شدن. مانند: قسی.        قساَوت

 عدل، داد، قسمتی از بدهی. مانند: اقساط.          قسط 

 قسمت. -بخش، بهره، جزئی از یک چیزاقسام            قسم

 سوگند.            قََسم

 بدم  قسممی خوام تو رو  

 جون هر چی عاشقه  به

 به جون هر چی قلب صاف 

 رنگ گل شقایقه 

 یه وقتی که من نبودم

 بی خبر از اینجا نری

 ریم حیدرزادهمبدون یه خداحافظی...                                

 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4923
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 ای یار مهربان که مدام قسمبه دوستی 

 جهان به کام دل دشمنان نخواهد ماند

 پیاده را بنگر چون سواره میگذری

 مهدی سهیلیکه این سمند تو را زیر ران نخواهد ماند...  

 سخت دل.          قَسی

 پوشش، الیه، پوست.           قشر

 مرد کم گوینده را فکرست زفت                      

 مولوی گفتن چون فزون شد مغز رفت     قشر                                      

 گرمسیر.            قشالق

 زیبا.            قََشنگ

 ارتش.            نقُشو

 مرگ و جنون نعره می زنند قشونگویی  

 بر نسل های سوخته شمشیر می کشند

 اعدام واژه ی بشریت

 کشتار واژه های غنی

 تاراج حرف های فصیح

 حرمت باران: تبعید فکرها...                                  دفترشعر

 قشون ‚دیو سیاه قشون ‚ سپیده یک نفر 
 حلب آباد هنوزم آباده 

 هنوزم هستی ما بر باده
 بطری جادو شکست اول شب

 دیو قصه ها بازم آزاده
 یغما گلروئی        …               ساعت تحویل

 دهستان.      قََصبه

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=19
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 مقصود.  -آهنگ، میانه روی. مانند:  مقصد      قَصد

 داستان، حکایت. مانند:  قصص.       قصه

  حکم کردن. مانند:   قاضی، قضات.   قضاَوت

 ... کاش

 قضاوتی قضاوتی قضاوتی

 درکار درکار درکار

  بود!می

 شاید اگرت توان شنفتن بود

 احمد شاملوپژواک آواز فروچکیدن خود را در تاالر خاموش...  

 

 کردیم قضاوتبرای عشق 

 و همچنان که قلبهامان

 در جیب هایمان نگران بودند

 برای سهم عشق قضاوت کردیم

 بعد از تو ما به قبرستانها رو آوردیم

 فروغ فرخزاد                     …و مرگ 

 خبر، حکم. مانند: قضایا.      قَضیه

 ردیف، چند حیوان بارکش.         قطار

 مست            قطارساربانا اشتران بین سر به سر            

 مولویمیر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست                           

 مالک و مدار چیزی.        قُطب

 ی.کلفتی چیز         قُطر

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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 چکه، دانه. مانند: مقطر.        قَطره    

 

 :ظلماتست در نامتناهیقطرانی قطره...فروچکیدن 

 دریغا

 کاشکاش ایای

 قضاوتی قضاوتی قضاوتی

 درکار درکار درکار

 احمد شاملوبود!                                        می

 

 های اشک قطرهآبها پاکیزه تر از 

 نهرها بر سبزه های تازه لغزیده

 میوه ها چون دانه های روشن یاقوت

 گاه بر هر شاخه‚  گاه چیده

 ناچیده

 فروغ فرخزاد     سبز خطانی...              

 ُمتَقاطع.  -قطعه -ُمنقََطع -انقطاع -بریدن، جدا کردن. مانند:  َمقَطع         قَطع

 سرکوه.  مانند:  قلل. قُل ه      

 پر زور.      قَلُچماق

  گردن کلفت.        قُلُدر

 

 این شهر می خندند قلدرانبه ما         

 آدمکان کودکستان        

 بیمارستان        

 تیمارستان        

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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 و پیران خانه های سالمندان        

 در شهر همه قلدر         

 همه می خندند        

 امید پروازدر شهر بی...                             

 حوزه فرمانروایی.        قَلَمُرو

 درویش.         قَلَنَدر

 کی شوی؟ چون تو            قلندربدین ریش تراشیده           

 اوحدی مراغه ایجوالی موی در پوشی و مشتی پشم بتراشی                    

 تکه گوشت.           قَلیه     

 ماهی ومیگو برامونقلیه  

 توبیا خوشت میاد از غذامون

 اطعم سبزی خورشتی تو غذ

 خوبی طعم خورشت سبزیا مون

 سعید مطوری               باز بُگم تا دل تو غش بِر جون...

 کم، کمیت. مانند:  قلت.         قَلیل

 بازی برد و باخت.         قُمار

 غم عشق قماردر 

 دل من بردی و با دست تهی 

 منم آن عاشق بازنده هنوز 

 آتشی عشق پس از مرگ نگردد 

 خاموش

 حمید مصدق       …            گورم بشکافند عیان می بینندگر که  

 پارچه.    قُماش

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
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 پرنده کوچک.    قَناری

 ها  قناریاکنون که  

 را سر می برند

 اکنون که باز 

 دا زدگانی کباب جگر چکاوک را خوش دادندسو 

  منوچهر آتشیکودکانمان را چه گونه فرا یاد آریم...         

 راضی شدن به کم. قانع.      قناَعت

 مرد درشت.          قُنبُل

 جسمی جامد و سفید و شیرین. مانند: قندان، قندون، قند داغ.           قَند

 شکنقند         

 چاقو         

 احساس         

 نصرت رحمانی                        ...        تیز می کنم         

 چراغ آویزان.       قَندیل

 به قندیل قدیمان در زدن سنگ                      

 نظامیبه کاالی یتیمان بر زدن چنگ                                        

 کمان.       قُوس

 پرنده شکاری.       قوش

 قوایی یا حلبی.جعبه کوچک م      قوطی

 های خالی و زشت قوطیدر میان  

 به صدای مرگ خفاشان 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
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 گوش جان می سپردی؟

 ! اشکهای نیمه شب فقر

 ناگهان قوطیهای خالی پر مرگ

 کرامت یزدانی       …وهزاران سلول مرده در خاک  

 گفتار، سخن.         قُول

 نی و نغمه چنگ است       قولگوشم همه بر             

 حافظچشمم همه بر لعل لب و  گردش جام است                                       

 خویشاوندان، گروه مردم. مانند: اقوام.          قُوم

 نا. توا         قَوی

   سرباززدن، سخن نگفتن وبه حرف نکردن. مانند: قاهر ،قهار.          قَهر

 هنوز        قهرشود از گنج قارون که فرو می               

 حافظخوانده باشی که هم از غیرت درویشان است                                  

 و کین شدم قهرتهی ز 

 برهنه چون زمین شدم

 خواستی این چنینمرا تو  

 ببین که این چنین شدم

 سپرده ام تن به زمین 

 اردالن سرفراز خون به رگ زمین شدم            

 پهلوان.            قَهرمان

 اگر اشتر و اسپ و استر نباشد                                

  ناصر خسرو قبادیانیرا       قهرمانکجا قهرمانی بود                                

صورت و هیکل و اندازه شخص.                        قیافه      

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1123
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 ایستادن، برخاستن. مانند: قیامت.               قیام

 گوید گه برخاستن    یدم که میقامتی د            

 فروغی بسطامیمن کند      قیامکو قیامت تا تماشای                            

 مقراض، ابزاری که با آن کاغذ و پارچه بریده می شود.             قیچی

 بند، ریسمان. مانند:  ُمقید، قُیود، تَقَیُد،انقیاد.             قید

 نه فریب و حیلتی، تقیده ن                

 به به از آن آتش شب های تار 

 در کنار گوسفند و کوهسار 

 به به از آن شورش و آن همهمه 

  که بیفتد گاهگاهی

    نیما یوشیجدررمه...                             

 قیدبی        

 و تکان دادن دستت که

 مهم نیست زیاد

 و تکان دادن سر

 را که

 عاقبت مرد ؟عجیب !

 افسوس

 کاکش می دیدم

 :من به خود می گویم

 چه کسی باور کرد ”

 حمید مصدق                                   …جنگل

 ماده سیاه که از نفت گرفته می شود.          قیر 

 ز دوده، پشت تو مانند قیر گشته سیاه                   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12


166 
 

 پروین اعتصامیز عیب خویش، تو مسکین چه بیخبر بودی                          

 القاب. -اسم، شهرت. مانند: ملقب         قَبلَ 

 مقداری غذا که یکبار به دهان گذاشته شود.لُقمه       

 خام می کند تون؟ لقمه نمی گین دیبه میاد یه

 نمی ترسین پریا؟

 نمیاین به شهر ما؟

 -شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد

  

 !پریا

 احمد شاملو                          …قد رشیدم ببین

 شایستگی، درخور بودن. مانند: الیق.لیاقَت      

 لیاقتهمه این فخرو سیادت همه این ِعز  و  

 همه این فصــح  و بالغت ز تو  پیدا  مـادر

 بتـــــو این روزمبارک گوید« ائسس»باز 

 سید مصطفی سائس    زآنکه امـــروز بود...     

 کرباس.متقال       

 نگهبان. مانند:  مراقبت.        ُمراقب

     مراقب ای خاک در چه فکری خاموشی و             

 مولوی گفتا که  در  درونه  باغ  و بهار دارم                                       

  مزار.َمرقد        

  سزاوار. مانند: استحقاق.ُمستََحق     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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  آزاد و مختار. مانند: اسقالل.ُمستَقل      

 مستقلبی مرز و بی حصار ، اما نه 

 شبه جزیره ای 

 که با 

 سراب زمان بندی شد

 الیانا 

 از آن چه دوست داشته ای دفاع کن 

 محمد علی سپانلو                   …وابستگی بدون تعهد

 سختی. مانند: مشقات.َمشقَت       

 هیچ نیست     مشقتحاصل که جز عشق و صبر بی           

 محتشم کاشانیشود   یک هنر دارد کزو جان دادن آسان می                       

  شکافته و جدا شده.ُمشتَق      

  مژدگانی.ُمشتُلق     

 آویخته شده، آویزان. مانند:   تعلیق.   ُمعلَّق       

      شکند آسمان کشتی ارباب هنر می           

 حافظنکنیم      معلقتکیه آن به که بر این بحر                             

 مقاومت. -جایگاه، منزلت. مانند: مقاومَمقام        

 .دوچیز را با هم سنجیدن. مانند:  مقایسهمقیاس      

 نداشته باشی مقایسهکه در برودت آن فرصت 

 و هدیه را 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
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 بدون رقابت ، بدون سبقت ، بدون شک 

 محمد علی سپانلو                    …بپذیری

 قیچی.        مقراض      

 یشه     ز غم و داغ حرفت و پ             

 واره و تیشه      اوحدی مراغه ای مقراضگز و                                    

 کاغذ سفت.ُمقَوا       

 تقویت کننده. مانند:  قوی.ُمقَوی     

          یک دیگر را دیدن.ُمالقات      

 چون گل و می دمی از پرده برون آی و درآ             

 حافظنه  پیدا  باشد            مالقاتکه دگر باره                                    

 

 من زندانی  مالقاتوقت                        

 من اعدامی                      

 دیگر تمام است                      

 لکن لعن کردم                       

  خودتراش صورت خود را                      

 آن صبح دم                      

 که از شوق دیدار                       

 کامران مشفق آرانیگونه ام بوسید ، لیک...                               

 

 دایره، میان. مانند: مناطق.      َمنطقه

 مرز که ندارد  منطقهاین 

 و گلوله های تفنگش را هیچ کس 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
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 حرام من و تو نمی کند ،

 پس راحت تر دوستم داشته باش ؛

 و بلیطی برای صبح رزرو کن 

 پورزارع وحید                 …مقصد جایی

نُک، نُک مرغ. منقار         

بازمانده ، جاودان ،  وی چون غار منقار  

 من ز عمر خویشتن هر لحظه ای را الشه ای سازم 

 همچو ماهی سویش اندازم

 سیر اما کی شود این پیر ماهیخوار ؟...    مهدی اخوان ثالث

 آتشدان.َمنقَل     

 نارنج و بنفشه بر طبق نه             

 سعدیبگذار در شبستان       منقل                                   

 نَقلیه. -نَقاله -مانند:  نَقال جابجا کردن چیزی.نَقل     

روبند.    نقاب           

                نقاب گل کشید و زلف سنبل     گره بند قبای غنچه وا کرد      حافظ  

 کنده کاری.نَقر     

  سیم. مانند: سیمین.نُقره    

 . َمنقوش -ُمنَقَش -نُقوش -نقشه -طرح وصورت کار و عمل. مانند: نقاشنَقش     

 نَواقص. -نُقصان -عیب. مانند: نَقیصهنَقص    

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1017
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http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
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 عالمت ریز و گرد.        نُقطه

 هر واژه را  نقطهو 

 دانه دانه به کبوترها می داد 

 آنمرد را میشناسم که 

 هر صبح به برگ برگ درختان 

 در کوچه پس کوچه های زندگی سالم میکرد 

 سیمین پاشابه تپه...                      

 نقطهمن از کدام 

 آغاز می کنم ؟

 توفان و سیل و صاعقه

 اینک دریچه را

 من با کدام جرات

 سوی ستاره سحری 

 حمید مصدق                    باز می کنم ؟

 نَقلیه. -ُمنتَقل -جا بجا کردن چیزی. مانند: انتقالنَقل        

 وقوع.  -پیش آمد،حادثه. مانند: واقعواقعه     

 زبان نقطه ی نطق است تو را بر                         

   جامی ات زیان         زبان نقطهگشته از آن                                            

 آهستگی، بردباری.        وقار     

 گذر می کردباوقار سنگین و 

 عکس پرندگان مهاجر

 و آسمان آبی بی لک

 و

 آفتاب زرد

 در آن همه سفیدی براق می نشست

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=203
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=203
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
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 کشتی گذشت 

 کشتی گذشت 

 سیما یاری                      …هن و پ 

 آسیبها، حوادث، پیش آمد. مانند: واقعه.َوقایع     

 موقت.  -هنگام، مقداری از زمان. مانند:  اوقاتَوقت     

 از پنجره ها وقتی

 حتی چراغها می ترسد

 میان باد می گرید

 کنار راه می میرد

 مرا به خانه صدا کن

 سراسر زمین

     ا مسیحهیوسیب های سرخ در مهتابی های تاریک از...           

 -وقوف -واقف -موقوف -ایستادن. اندکی درنگ  کردن. مانند:  وقفهَوقف    

 متوقف. -توقف            

 اوراق. -یک برگ کاغذ. مانند: ورقهَوَرق       

 دل به دست    ورقگوشه گرفتم                      

 امیر خسرو دهلویت      عقل سراسیمه و اندیشه مس                                  

 

 زده است ورقهادست ایام 

 زیر بار غم عشق 

 قامتم خم شد و پشتم بشکست

 در خیالم اما

 همچنان روز نخست 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=17
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=17
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=9
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 تویی آن قامت بالنده هنوز

 حمید مصدق               …در قمار غم عشق

 سازگار، مناسب. مانند:  موافق.وفق     

 الماس.یاقوت    

 یاقوتمیوه ها چون دانه های روشن 

 گاه بر هر شاخه‚  گاه چیده

 ناچیده

 سبز خطانی سرا پا لطف و زیبایی

 ساقیان بزم و رهزن های گنج دل 

 فروغ فرخزادحسنشان ...            

 سرخ رنگ.قرمز     

 دل.     قَلب     

 سیاه    قلبشود از پرتو آن آن چه زر می              

 حافظاست      کیمیاییست که در صحبت درویشان                                  

چیزی که با آن بنویسند.قَلَم            

                                            قلم حاکم  ظالم  به  سنان               

 سعدی کند   تیر و کمان می دزدی بی                                  

 ماه.                     قََمر     

 نمخا قمرحرفای ننه 

 یادت بره گول بخوری

 تو خواب اگه

 ماهی دیدی خیر باشه

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 خواب کجا حوض پر از آب کجا

 کاری نکنی که اسمتو

 توی کتابا بنویسن

 وغ فرخزادفر                      …سیا کنن

 پرنده گردن دراز و قشنگ.قو    

 وسیله دهان گشاد.قیف    

 هر یک از قسمتهای پنج گانه زمین. قاره    

 زین پنج حسن ظاهر و زین پنج حسن سر                        

 مولویما کو      قارهده چشمه گشاینده در این                                     

 

 ای گمشده ارهقنامت شبیه 

 من هم برای زندگیم قاره ای کشف کرده ام 

 بی مرز و بی حصار ، اما نه مستقل 

 شبه جزیره ای 

 که با 

     سپانلو محمد علیسراب زمان...                    

 وسیله ای که با آن شربت یا خوراک می خورند.  قاُشق     

 قالی کوچک.قالیچه     

 زیر پات قالیچه نیست قالیچه

 همهُ عمر منه

 که تارو پودش از غمه

 باور کن بافتنش خیلی ساده نیست

 در آخر این قالی

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
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 نشانه ای گذاشته ام

 آیدین حیدریان مهتر               اونجا که...   

 حکم کننده. قاضی   

 به قضا رفت و غذا خورد و غزا کرد. قاضی                   

 چیزی به شکل و اندازه دیگری.قالب   

 کشتی کوچک.قایق    

 دلتنگ قایقرون یکشب د 

 خواندند آنچنان؛

 که من هنوز هیبت دریا را

 در خواب

  نیما یوشیج ..              .می بینم 

 خرید و فروش کاالیی که ممنوع باشد.قاچاق    

 قاچاق شیر خشک با

 شیر تازه تولید کرده اند

 و گاو دارها

 به همان روش 

 شیرهایشان چند برابر شده است

 توی صف شیر

 ل دوستحمیدرضا اقبا    …خبرها دست به دست می چرخد

کشتن.             قَتل         

 این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود   قتل                    

 حافظرحم تو تقصیر نبود       ور نه هیچ از دل بی                                  

 اندازه چیزی.قَدر   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1091
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1091
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=8
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1138
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1138
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 .تواناییقُدَرت   

 پا، انداره.        قََدم    

 مانده به گل قدم دو...        

 پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی       

 و ترا ترسی شفاف فرا می گیرد       

 در صمیمیت سیال فضا خش خشی می شنوی       

 کودکی می بینی       

    سهراب سپهریرفته از...                                                         

 پهن می شد کش می آمد باقدمها بازار در زیر                   

 تمام لحظه های راه می آمیخت                  

 و چرخ می زد در ته چشم عروسکها                  

 فروغ فرخزاد   …بازار مادر بود که می رفت با سرعت به                  

 ته گودی، ته چیزی.قَعر   

 بی تابیت را دوست دارم                    

 بیتاب باش اینگونه چون مرغان میان شاخه های درهم انبوه                    

 استخوان  قعر کز مغز                    

 بیژن هنری کاردیوانه می خوانند                                             

 خواربار فروش.بَقال   

 نام ماکیانی.    بوقَلَمون   

 ر گردون زنیم   خیزید ای میخوارگان تا خیمه ب       

   خواجوی کرمانیزنیم      بوقلمونناقوس دیر عشق را بر چرخ                  

  پیشکش کردن. تَقدیم       

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 باریک بینی. َدقیق   

 را دقیقهخوردند ثانیه ها یک 

 و 

 زیر لب شمرد

 یک 

 دو 

 و ... ماشه را چکاند 

 گمپ ... انفجار ... دود 

 نصرت رحمانیعنکبوت...         در روی آینه ترکی همچو 

 پای کوبی   َرقص   

 تابستان هفتاد و سه                         

 از درختستان دار آباد                       

 که رفتیم                                      

 باد                                            

 رقصاندشاخه ها را نمی                                            

 محمد حقوقی   می لرزاند...                                                          

 بر خاستیم رقصما خنده کنان به 

 ... ما نعره زنان از سر جان گذشتیم

 .کسی را پروای ما نبود

 : در دور دست مردی را به دار آویختند

 کسی به تماشا

 مد شاملواح                   …سر برنداشت

 پیشی گرفتن.      سبقَت

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=18
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=18
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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 مهربانی.     َشفقَت

 رعد وبرق.    صاعقه 

 گفت چنین، کای پدر نیک رای                  

 پروین اعتصامیاغنیاست       ستم   ی ماصاعقه                                  

 قدرت، توانایی.    طا قَت

  گردن بند.  ُطوق  

 خوش آهنگی بگردن داشت طوقس و هلو از شکوفه های گیال

 پرده ای طناز بود از مخملی  

 گه خواب  گه بیدار
 با حریری که به آرامی وزیدن داشت

   مهدی اخوان ثالثروح باغ...                                    

 

 به گردنم فتاده به اکراه میکشم طوقی                      

 !گفتند فضیلت است سکوت گر کنم اختیار

 !ننگ است هموطن این آه ، آه میکشم

 م -عاکف             …زمانه بدست خَرد، لخت میشود

 ... باالی کهکشان و فراز ستاره می خواندم                                

 وقتی که بود عشق                                 

 و یاره و طوق با                                 

 کامران جمالیگوشواره اش ...                                              

 کژدم.   َعقَرب 

 نداری   فَقر  

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1473
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1473
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 خنده بلند.   قَهقَهه     

           حافظ کبک خرامان  قهقهه دیدی آن           

   که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود                                     

 دن،کارد.آلت کوچکی برای بریچاقو       

 خوانی خروِس َسَحری وقت میبی                          

 کهنه  چاقوی                          

  .بیدار است هنوز                          

 

 از آشپزخانه                           

  .آمدی عجیبی میهمهمه                          

 قابلمه، ِکتری، قندان و َمالقه                           

                    سید علی صالحینقشه کشیده بودند            چاقوبرای                           

   .سرشیر، خامهقیماق         

 سزاوار، درخور. الیق   

 دیدار یارنیست الیقآلوده است و 

 روزی اگر سراغ من آمد به او بگو

 که دیده برای همیشه بست آن لحظه ای

 آن نام 

 خوب بر لب لرزان او نشست

                حمید مصدقشاید...                       

 همراه.ُموافق     

 که می گویند  موافق...وبادهای 

 کوچ باید کرد

 از شماتت ازسکوت

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
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 و آزارچشم های مزاحم

***** 

 ای دوست !بیا برویم 

 علی ربیعی       …از آغاز شک به انحنای بهت یا تردید

 سخن گفتن. ق     نُط

 زاده فاش  است و عقل آدمینطق به                   

 سعدیچو طوطی سخنگوی نادان مباش                                        

 سردسیر. ییالق   

 چار طاقی رنگیییالق ...          

 که ساقی اش -                           

 ویاقوت را مهر انگور های               

  محمد حقوقیسبد به سبد می چید...    -                                           

 شیپور.بوق   

 نبوغ نابغه ای تازه سال می آید بوق

 و

 برگزیدگان فکری ملت

 وقتی که در کالس اکابر حضور می یابند

     فروغ فرخزاد.    هر یک به روی سینه ششصد و هفتاد و هشت کباب پز برقی..

 با یکدیگر متحد شدن.تَوافُق   

 آتش سوزی.َحریق   

بی خردی.  احمق.ُحمق         

و جهل نپذیرد رفو   حمقچاک                            

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1510
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1510
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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                                       تخم حکمت کم دهش ای پندگو      مولوی

 است احمقشعرم شعور ندارد 
 کسی میداند؟
 چه چیز را؟

 نمیدانم
 اه

 چرا می خندی؟به چه می خندی؟
 به بن بست تو

 می خندم به بن بست تو

 زردتراززرد: دفترشعر           …زندگی زیباست ای

آفریدن. َخلق         

باش خلقخویشتن را خیرخواهی خیرخواه                    

زانکه هرگز بد نباشد نفس نیک                                     اندیش را     سعدی

 ه ها.دقیقَدقایق   

 سیم کوچک فلزی مانند سوزن.سنجاق   

 می زدیم سنجاق                   

 ما عطر عشق را

 در البالی حافظه و جامه داشتیم

 قاب ظریف عکس من و تو

 آیینه های کیف زنان بود 

 نادر نادرپوراما هنوز ، آینه های بزرگ شهر...     

 

 

http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=905
http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=905
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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غ   
آشوب، فساد.                                                                       غایله -غائله

پیوند مرا؟ غائلهچه کسی داد به این            

           تو مگر شادی دنیای مرا دزدیدی                   

که حرامست دگر بعد تو لبخند مرا                      

                گفته ام تا که مگر پای گذاری به سرم...         سارا ساعتچى     

  .نهایی   غایی -یغائ

 .نوعی درخت بزرگ و تناور، شکاف بزرگو عمیق در کوه، صدای کالغ  غار

  

 شوم کالغان غارغاراز 

 رقصد بروی پنجره ها باز

 ابریشم معطر باران 

 احساس میکنی که دریغ

 است

 با درد خود اگر بستیزی

 می بویی آن شکوفه غم را

           فروغ فرخزادتا...                                 

 عهد شکن، بیوفا.  غادر

 جنگجو.          غازی

 .به قضا رفت و غزا کرد و غذا خورد غازی                 

 ..... 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1824
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1824
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 ران را تصرف کند.کسی که مال دیگ   غاصب

 مبهم. غوامض.   غامض

         م.نهانى...                      غامضتدر حوضچه ی چشمان                  

 غنیمت گیرنده.  غانم 

 نهایت، پایان.   غایَت

 آرزو بردن، رشک بردن.   غبطه 

 هرگز مرا ز داشتن خلق رشک نیست   

 پروین اعتصامیمیخورم که چرا من نداشتم     غبطه زان                     

 

 می خورم غبطهبه شجاعت باران 

 به شجاعت درخت

 هنگامی که باد می وزد

 و ِچق ِچق  برگ را

 بهرام خارابافخواند...      بار پرنده می « َچک َچک »

 زیان، فریب در معامله. مانند: مغبون.   غبن

 بهم خوردن دل، قی کردن.   غثیان

 بی وفا، خائن.   َغدار 

 گرگـــها هم غـــــــدار غدارندروبهان 

 شیر در کشمکش ِ جنگ تخریبی است 
 هر که را دستی هست در سواد اندوزی

         سعید زینالی         بهره نمناکش نان...            

 شمشیر پهن.    َغداره

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1598
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1598
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1064
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1064
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 ز دغل عالم غدار دو صد سر دارد                    

 مولویمکن       غدارهالم سر من در سر این ع                          

 سرشت، طینت.َغرایز    -َغرائز

 ُغربت. -دوری از وطن. مانند: َغریبَغرابَت   

 فاتح غریب...ودر آن کوه                      

 از عقابان جوان پرسیدیم                     

 فروغ فرخزادکه چه باید کرد؟                               

 راشیدن.خغراشیدن   

 تاوان، زیان. َغراَمت    

 دادمی    غرامتخون ناحق کشتگانت را                

 فروغی بسطامیتیغ بر دست ار به فردای حسابت دیدمی                          

 جمع غریب، دوری.ُغَربا  -ُغَرباء

  کاشتن درخت.َغرس 

 غرسدست تو در جان من می کرد 

 صد نهال آرزو را

 س و ترس بی هرا

  ...ک

 مهدی فتوحیعاقبت می پژمرد گلبرگ یاءس          

 کولی، سوزمانی، بیابان گرد، کوچی.غرشمال   

 توانگر، مالدار، بی نیاز.َغنی   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1790
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1790
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 به تنگدستی ی من طعنه می زند زچه دشمن         

   سیمین بهبهانیتر از من وارسته  روزگار ندارد         غنی                       

 گردآب.َغرقاب           

 بانگ و فریاد.ُغرومبه          

 خروش برآوردن.ُغرومبیدن       

ه                      بیهوده امیدوارکردن کسی.َغر 

ای کبک خوش خرام کجا می                   روی بایست 

   

 حافظمشو که گربه زاهد نماز کرد        غره                                    

 طبیعت، سرشت.َغریزه    

 فریاد. َغریو   

 .کشان به تاالب تیره گون در نشست غریو

 تاالب تاریک

 سبک از خواب بر آمد

 ای بیهودهو با الالی بی سکون دری

 باز

  احمد شاملوبه خوابی بی رؤیا فرو شد...          

 غزوات. -جنگ. غزوهَغزا   

 صحبت کردن با زنان یا مردان. غزلیات.َغَزل   

 ؟غزلای  

 باران جواب کدام سالمیستاره 

 به آفتاب
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 از دریچه تاریک؟

 .کالم از نگاه تو شکل می بندد

 احمد شاملو    !خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی

 مه.حبه انگور. ُغژُغَژم   

  خزیدن.غژیدن   

  نیرنگ، خالف آنچه در دل است.َغش   

خیانت.   غش         

نقد صوفی نه همه صافی بی                      باشد   غش  

 حافظای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد                                     

 پرده، پوشش.غشاء   

 مرد خود رای و گستاخ.َغَشمَشم   

مال کسی را بزور گرفتن.  َغصب       

    غصبجز بدان وقت که بستانی ازو مال به               

 ناصر خسرونتوانی که ببینی به مثل روی یتیم                                 

 استخوان نرم.ُغضروف   

  شیر درنده.َغَضنفَر   

  چشم پوشیدن ودر گذشتن از گناه.ُغفران    

 

   شمس الدین عراقیما ...     غفرانمانده ای چون ابلهان بازآ ببین خود        

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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 22/9/86اردکان                                                                     

 بند اهنی که بدست و پای زندانی می بستند.ُغل     

   غل بسودند زنجیر و مسمار و                       

 فردوسی    همان بند رومی به کردار پل                                            

  پوشش وجلد کتاب و شمشیر.غالف    

 غلیظ شدن.غلَظت 

 صدای جوشیدن آب.ُغلغُل   

 جوشان سماورها غلغلو پس از  

 استکان های کمر تنگ طالیی لب 

 چای را با نفس صبح ، خنک می کرد 

 اخگری چند به جا مانده از آن شب ها

     نادر نادرپورکه در ...                            

 باسر انگشت کسی را بخنده انداختن.غلغلَک   

  شور و غوغا.ُغلغُله   
 ی توهم توست نه انبوهیی آن سوی در زادهغلغلههرچند که 

 مهمانان،

 

 جاکه آن

 تو را

 .کسی به انتظار نیست

  جاکه آن 

                     احمد شاملوجنبش...          

 پوست گوسفند را یکپارچه کندن. غلفتی   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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 کلمه ای دور از فهم.غلُمبه   

 دور از فهم، زیاده روی و اغراق. َغلُو        

       غلوکنی از دل مکن با هرکه دوستی                     

  با هرکه دشمنی کنی از جان مکن خطر     خاقانی شیروانی   

 جوشیدن آب یا هر چیز دیگری.َغلَیان   

 وسیله کشیدن تنباکو.غلیان   

 درشت، ستبر، سفت. غلظت.َغلیظ 

 سرخغلیظ در سر من چیزی نیست بجز چرخش ذرات            

 و نگاهم مثل یک حرف دروغ

 نست و فرو افتادهشرمگی

 من به یک ماه می اندیشم

 من به حرفی در شعر

      فروغ فرخزادمن به یک چشم...                           

از    بسیار سخن چین.      َغم 

 نهانم    غمازچو بدیدم که دهانم شد          

 مولویسخن فاش چه گویم که ز مرموز خموشم                           

 اشاره. َغمزه.َغمز   

 سود گرت هست گرانی مکن

 خیره سری با دل و جانی نکن

 شگفت غمزهآن گل صحرا به 

 نیما یوشیجصورت خود در بن خاری نهفت           

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 شم پوشی.چَغمض   

 اندوهکناک شدن، غمی شدن، غمین.   َغمگین

 میان من و کوچی آواره                              

 استغمگینی ارتباط                               

 من دست فروشم                               

 الیاس  علوی اوخود فروش                                         

 بسیار مال دار، َغنی.   غنا -ناءغَ 

 آواز خوش. ُمغنی، تَغنیه.    غنا -غناء

 تو خوشم می آید غنای ِسحر جادوی

 گر چه از گرد جفای تو سرم گشت سفید

 لیک من جور و جفای تو خوشم می آید

 م-عاکفچشمه ی چشم توام فیض خدایی دارد...                 

 ناز و کرشمه.   َغنج

 خفتن، خوابیدن.            ُغنوَدن

 غنودن  نشاید وقت بیداری                        

 صامیپروین اعتشبان بودن، ز گرگ آگه نبودن                                    

 توانگر.   َغنی

 آنچه که در جنگ از دشمن گرفته شود. غنائم.    َغنیَمت

 گوسفند شاخ دار.    غوچ

 غوزه. -بر آمدگی در چیزی. غوزک    غوز

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1473
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 شنا کردن. َغواص.   ُغوص 

 به دریای ادب  غوص...که ُکند 

 تا بیابد صدف واژه و حرف

 و شکافد با مهر 

 صدف معنا را

 

 ی سخنو ُدر و گوهر زیبا

 می ستاند از آن

 محمد جاویدشعر ایجاد پِل سبز کالم...           

فرو رفت در آب.غوطه        

  غیبت. -غایب شدن. غیبغیاب   

 غیابتیابی و ادامه می ...چرا که در غیاب خود

 .حضور قاطع اعجاز است

 ی ناگزیرگذارت از آستانه

   احمد شاملوست در نامتناهی...            قطرانیفروچکیدن قطره

  قد بلند و فربه. شخصغولَدنگ   

خشم.غیظ          

اینست آن را قی مکن   غیظ کظم                         

                                         تا بیابی در جزا شیرین سخن        مولوی

 فریاد، بانگ و آواز.غیَه   

غفلت کننده. غافل     

 که برگها غافل 

 جهانهر یک نشانه ای ز شهیدی ست در 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
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 و هر درخت دار 

 هر دار 

 حمید مصدق       …در کمین انسان پایدار 

ممنوع.َغدَغن     

 شد با تو بودن غدغن         

  این همه عاشق دلتنگ           

 پله پله            

 تا به سویت            

 سوی آرمان شبانه           

 هی نفس زدن به رویت           

 مد شمشیریمح                       …وقِت خوب این         

 من ممنوعبخند 

 که با هر بوسه هزار تازیانه می نویسند

 فرشتگان شانه ها 

 که هیچ دستی آنها را لمس نکرده است

 فرشتگان حسود 

 همه چیز را خواهند نوشت        الیاس علوی

غریدن.   ُغران  

  غرانباد 

 ابر گریان بود ، می بارید 

 در میان این شب مرموز

 تنهاست یک نفر می آید او

 امیر هدایتیزیر لب میخواند او ...            

 باالی خانه ، برواره.   ُغرفه   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
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 ی تاریخ غرفهدر شبستان ابد در  

 گیرم فروغ فتح فردایی نباشد  

 لیک

 گر کور سو

 گر پرتو افشان

  هر چه هست این است   

 شفیعی کدکنییاد آور چشمان بیداری ست...         

 ُخروشیدن  ُغریَدن 

 این چه رویا یی است من دیدم

 رهااب

 دست در دست سائیدند

 غریدند

 باریدند

 خاک، تر شد

 این نشیمنگاه خاکی خیس تر شد

 سین.ه.آذرباددانه ها ی فصل نوشیدند...              

زن، غم.اندوه، حُ    ُغصه  

 هاشون ، هر کدوم از قصه هاش غصه هر کدوم از 

 اون منم ، اون منم ، اون منم

 اردالن سرفرازبغضمو تو گلوم می شکنم...                 

 چیره شدن، غالب شدن.   َغلَبه    

 می کند غلبهکنجکاوی بر تمام احساساتم 

 ...چشمانم خستگی را بهانه می کنند

 ...صدا بر سوالش اصرار می ورزد

 ...نفسی عمیق می کشم

 سارا زیباییهوای پاک آرامشی وصف...                

از یک پهلو به پهلوی دیگر شدنَغلت     
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 سنگ ها، گون ها،بادها...                       

 می زنند غلت                         

 چشمه ها ، کوزه ها، آب ها                         

 دمی خورن غلت                         

 محمد زندی        که همه پشت نام تو پنهان شده اند                           

 آب باز.    َغواص   

 لیک اندر خیال عـشـــــــق او غواصنیستم                        
 برگ پائیـــــزم که در چنگال آب افتـاده ام                        

 

 ای وصف آن خال لبش انـــــدر کتابدر هو                       
 سید مصطفی سائسنقطه ام اندر...                                         

 جا ومکان.    ُسراغ   

 تش زمن مگیرشعله آسراغ دیگر  

 می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم
 مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر

 روحی مشوشم که شبی بی خبر ز خویش

 رخزادفروغ ف در دامن سکوت ...                

مغز سر که در جمجمه قرار دارد، بینی.    َدماغ  

         سبز روشن جوانه ای...                 

 عطر گل دگر نمی زند                   

 مادماغ در سر و دل و                     

 بیژن هنری کار     بس که غنچه سر بریده شد                         

 زاندن چوب به دست می آید و سیاه است. از سوُزغال   
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  زغالبی زر، کسی بکس ندهد هیزم و                     

                                این آرزوست گر نگری، آن یکی امید     پروین اعتصامی

 ط
 زیاده روی. مانند: فَرط.افراط    

 آرام گرفتن،آسایش خاطر.اطمینان  

 ...و استخونهایش                                     

 از شلوار و پیراهن آویخته                                     

 و سرش که آرام و قرار ندارد در چشم هایش                                     

 محمد زندینه!                 اطمینانبه جنسیتش                                     

 

    برابر.طبق   

 سرزنش کردن. مانند: طعن. َطعنه   

 زنی    می طعنهنمایی و گر گر جلوه می              

 حافظما نیستیم معتقد شیخ خودپسند                                       

 راه ، َروش.َطریق   

  خاطی -اشتباه مانند: تخطیَخطا   
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 که ره دادی بودخطا این                    

 به دل آن عاشق بد خو را 

 آن کسی را که تو می جویی 

 کی خیال تو به سر دارد 

 بس کن این ناله و زاری را                    

   فروغ فرخزادبس کن او ...              

   شادی.نشاط    

 رودخانه بزرگ.  شط   

 شراب انداز        شط بیا و کشتی ما در                

 حافظخروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز                               

      راه.ُصراط   

 جوینده ، خواهان. مانند:  طلب، طلبه، طالبان.طالب   

  استطاعت. -فرمان برداری. مانند:  اطاعتَعت   طا

 طاعتمی توان چون غالمان ، به  

 شنوا بود و فرمانبر ، اما 

 عشق هر لحظه پرواز جوید 

 عقل هر روز بیند معما 

 نیما یوشیجو آدمیزاده در این کشاکش...         

 سرکش پرستش کننده باطل مانند: طاغوت.طاغی   

 روشها. مانند: طور.  اَطوار      

 ی کار خودم     حیران اطوار خودم، درمانده               

 ریزیصائب تب    ی رمالهاهر لحظه دارم نیتی، چون قرعه                             
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 مطبوعات. -چاپ کردن. مانند: مطبعهَطبع    

 سرشت. مانند: بدطینت.طینَت   

 
 باد طینتگرگ بد                                 
 در دل جنگل شب زوزه کشان                               
 و من اینجا تنها                               

 در میان چاردیواری خود                               
 در جوار پت پت شمعی غریب                               
 ی ملک عالییمهد      .آخرین فصل کتاب عمر خود را..                              

 طیاره. -پرنده. مانند: طیور   طیر

لطمه زدن. مانند: متالطم.  تالُطم        

بود   تالطممحیط حادثه آماده                    

                            شکست در دلش آن موجهای توفانی    وحشی بافقی

 ایستگاه بهداشتی.قَرنطینه    

 بی مو، کچل.طاس   

گردآب.                                طه   َور       

مزن الف صبوری                 ورطهای دل! تو در این               

                              وای عقل! تو هم بر سر این واقعه مگریز    شیخ بهایی         

      راه.ُصراط   

 خوی،سرشت. مانند: طبایع، طبیعت.َطبع   

 سرشت.   تفطرَ 
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 درون تو فطرتز                   
 پروانه فتاحی طاریبگو ، بگو ، مگر چه کرده ام به تو؟...                       

 زیرکی.فطانَت    

 تشنگی.َعَطش   

  پایه، مرتبه، اشکوب، درجه، اساس. مانند: طبقات.َطبَقه   

 ی هم کف  طبقهدر 
 کف می زنند مهمانان

 برای ماسکهای هزار طبقه ی شان
 روبروری آفتابهای مصنوعی

 در طبقه ی هفتم 
 خون در جام های شیشه ای

 فرهاد رادمی زنند...                             

 هر چیزی که با چیز دیگری آمیخته شده باشد. مانند: خلط.َمخلوط   

 اطهار. -مطهری -طهارت -مطهر  -پاک. مانند: طاهرهطاهر   

ت.    استطاع -فرمان برداری مانند: اطاعت طاَعت        

آن نیست که بر خاک نهی پیشانی     طاعت                

                             صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیست         سعدی

 مطبوعات.  -مطبوع -مطبعه -چاپ کردن. مانند: مطبعَطبع    

 کناره. مانند: طرف صحبت.اَطراف   

چه.   طاق -خانه. مانند: طاقاُطاق         

غیر رنگ آمیزی از مانی نیاید هیچ کار                  

                              پیش دست نقش پردازان اطاق و منظرش     وحشی بافقی
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 طبابت. -پزشکی. مانند: طبیبطب   

 دهل، کوس. مانند: طبال.َطبل   

 سیاهان طبلچون تام تام                

 های مندر هوهوی قبیله اندام

 من حس میکنم

 من میدانم
 ی نماز کدامین لحظه ست که لحظه

 فروغ فرخزاداکنون ستاره ها همه با هم...        

 مطبخ. -پختن. مانند: طباخ      َطبخ

 شیطان یا ابلیس یکی از فرشتگان بود و چون از فرمان الهی در سجده        شیطان

 کردن آدم خود داری کرد رانده شد و به گمراه ساختن آدمیان پرداخت.               

 بگذار زاهدان سیه دامن                         

 رسوای کوی و انجمنم خوانند                         

 نام مرا به ننگ بیاالیند                         

 فروغ فرخزاد...         شیطاننداینان که آفریده                            

 خط، رشته، رده. مانند: سطور.  َسطر 

 سپید دفترم َسطربر             

 آرمیدی                                

 ومیان دو حرفت             

 سکوتی خفت                              

 تاهجای تبسم                  

 آی نازنین           

 آیا میان دست و دلت                   

 بهرام رحیمیمجالی هست؟                                                      

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 چه گونه، شکل. مانند: چه طوری؟  طور 

 شادی. نشاط  

مهربانی، نرمی. مانند: لطیف.     لُطف        

عبید از کرم یار بر مدار امید                          

 عبید زاکانیشامل او بس امیدگاه مرا            لطفکه                                            

  نوشته، اثر قلم روی چیزی. مانند:  خطه، ُخطوط.  َخط  

 ی خود بر ، مرا به خطه ی نور خطه مرا به                   

 درین شما که خطاب منست و پاسخ تو  

 تو یی نهفته که از راستی برهنه تر است  

  نادر نادرپور                مرا به چشمه ی آن سوی...   

 روزگار سرد                                         

 فاصله بسیارخطوط و                                         

 چمدانی سرگردان در مرداب                                         

 ادهوقلب جامانده در کنار ج                                         

 کجا باید نظر کنم...            ناهید سرشکی                                         

  زاد بوم، محل تولد. مانند: موطن.   َوَطن

 وطنآغوش مهربان مام 

 پستانک سوابق پر افتخار تاریخی

 الالیی تمدن و فرهنگ

 ... و جق و جق جقجقه قانون

 آه

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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 دیگر خیالم از همه سو راحتست

    فروغ فرخزاداز فرط شادمان...               

 میانه، میان چیزی. مانند: واسطه.     َوَسط 

           عالمت کوچک، محل و مرکز. مانند: نقاط.         نُقطه    

 ی شک      نقطهی کتاب چون بر حاشیه                     

  شیخ بهاییایم       ایم اگر چه در کار نهبی کارنه                                       

 

 من از کدام نقطه

 آغاز می کنم ؟

 توفان و سیل و صاعقه

 اینک دریچه را

 من با کدام جرات

 سوی ستاره سحری 

 حمید مصدقمی کنم ؟...             باز 

 توانایی، قدرت.    طاقَت    

  ماکیانی زیبا وسبز رنگ که می تواند گفتار را تقلید کند.   طوطی

 مو فصاحت با هطوطی جنگ 

 جنگ پیشانی با سردی مهر

                    حمله کاشی مسجد به سجود

     حمله باد به معراج حباب صابون

حمله لشکر پروانه به برنامه دفع آفات...                                          

  سهراب سپهری

 مانند: طبال.  َطبل      

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 طلبیدن. -مانند: طلبکار  َطلَب 

 فردا را دوست دارم                       
 طلبش چون در کاسة                       
 شعر تازه ای خواهم نهاد                      
 تبر زینم را کشکول و                     
 کنار لباده                      
 بر میخ نگاه تو آویزان می کنم                     
 تا در این  عتیقه سرا                      

 برای یافتن جواهری از گوشة لب یار...            بهرام خاراباف                 

مانند: طمعکار.       َطَمع        

 رفتم تا وصل ببینم    طمعبر بام             

 انوریبشکست قضا پایم و بر بام بماندم                                        

 طویل. -مانند: طول  َطناب 

 طنابجای                  

 روی گردن ما                 

 تا ابد که نمی مانَد                 

 فرصت نکرده باشی حتا اگر                 

 حافظ موسویپول خردهای پس گرفته از بقالی را بشماری                            

 شادی.   نشاط    

 است و امیدست نشاط...پرواز به آنجا که 

 پرواز به آنجا که سرود است و سرور است

 آنجا که سراپای تو در روشنی صبح

 رویای شرابی است که در جام بلور

 فریدون مشیری                   .            است آن..

 مانند: اخطار.   َخَطر

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
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 گردد خطربیا تا عشق ها چون روزگاران کهن انگیزه ی خشم و  

 میعادهای تازه تر گردد و میدان ها دوباره عرصه 

 یکی با خاک درغلتد 

             منوچهر آتشییکی از خاک...           

 مانند: مطلقه.    َطالق

 مطلع. -مانند: طالع  ُطلوع 

 زین پیش، شاعران ثنا خوان، که چشمشان                   

 و سیر ستاره بود، طالعدر سعد و نحس                    

 بس بگته های نغز و سخنهای پُر نگار                   

 گفتند در ستایش این گنبد کبود...        ه . ا . سایه )هوشنگ ابتهاج(                  

 : طیر، طیار.مانند  َطیاره 

 َخراط. –دوزنده، درزگیر. مانند: خطاط       َخی اط

 ...آقا فال  خانم فال   چی میشه بخری ازم یه دونه فال          

 آقا سیگار  خانم سیگار   چی می شه بخری ازم  یه پاکت سیگار             

 ندارم خیاطیمن کودک کارم  کاری جز              

 ساعت سرم به سوزت چرخه 12زی رو             

 نمی دونم کی چرخ فلک به سود من میچرخه...        شهرام عباسی             

 ساله کالس سوم دبستان14                                                                  

                                                                             27 /3 /89    

  جای نگه داری االغ و استر.  َطویله 

 بگسلد    طویلهاز هوس گر از                  

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
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  مولویدر طویله دیگران سر در کند                                     

 های تو در توی هم طویله

 چراگاهی که همش یونجه

 آبادی ما سراسر آبادی

 مردمان خوب آسمانی

 خانه های کاه گلی دو اتاق

 تنور نان و پنیر و ماست

 آیدین حیدریان مهتر مرغان...                                       

 مانند: هوای طوفانی.  طوفان 

 طوفانهاپشت این          

 به هزاران جسدی پیوستم                         

 شانزده که تن شب                          

 علیرضا کریمیبه فراسوی نگاهم کم کم...                                

 طاقچه.  -خانه. مانند: طاق   اُطاق    

 سرداطاقش                    

 اجاقش کور راهش دور

 نگاهش بی تفاوت بی زبان بی نور

 صدای گریه های مبهمی در پله میپیجد

 صدای گریه فرنوش

 صدای گریه فرهاد

 فریدون مشیری               صدای گریه...                    

  اطفال. -طفلی -کودک. مانند: طفلک  طفل    

 خردینک طفالن آن

 گرسنه زیر بار کار

 و مردانی که با دستان خود

 د دیوارسازند پیش چشم خو 

 و باالتر و باالتر

 شفیعی کدکنی  تو در آن سوی آن دیوار آبستن...                     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1091
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  محل نگهداری اسب و استر.  اصَطبل

 شخاش ها خ                    

 در بادهای وحشی ِ کوهستان             

 گرز            

 به سینه ی آسمان می کوبند             

 و اسب ها و قاطرها             

 زین و یراق شده            

 حافظ موسویها ایستاده اند                              اصطبل در           

 ت
 وقت.  مانند: مورخ. معین کردن  تاریخ     

 تاریخ در کوچه های نگارین 

 وقتی که بر چوبه ی دار 

 مردی 

 به لبخند خود 

 صبح را فتح می کرد 

 و شحنه ی پیر با تازیانه 

 شفیعی کدکنیمی راند خیل تماشا...                             

 عنکبوت،جوالک.   تارتَن 

 زرد ، عنکبوتبرآمد                     

 مهدی اخوان ثالثو خیس خسته را پر چشم حسرت کرد                           

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=16
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 روز نهم ماه محرم.   تاسوعا

ل  اندیشه کردن.   تَاَمُّ

 طرب که مستان صبوحی     بزن م                

 خواجوی کرمانی      تامل زمی مستند و خواجو از                                     

 فاسد، مریض. مانند: تبانی  تَباه     

 بیزاری جستن.   یتَبَر  

  جدا کردن. مانند: بعضی.تَبعیض   

 گذشته عبرت گیر تبعیضاز سیاهی های                 

 و تبعیض را در صفحه تاریخ خودت رنگ نیستی زن                

 عدالت تنها ابزار صفحه دار تاریخ است               

  رامین ترابخانیتا بتواند رنگ سبز به...                                         

 ها حتی بعضی                      

 چهار ُسم داشتند

 و در زیر هر میز

 پاهاشان دستها و

 سرگرم غریزه بود

 

 ثانیه ای هزار بار        

 به عقب رو کردم       

 و سایه را دیدم       

 فری ناز آرین فر که دنبالم...                  

 به حقیقت کاری رسیدگی کردن. مانند: حق، محقق، حقوق.حقیق   تَ 

 چراگاه، سبزه زار.َمرتَع   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=34
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 دلشدگان می میرند                    

 وهمچنان که شمد فرو می ریزد                    

 ما دانه دانه های لولوی شبنم را                    

 ن می بینیم،سپیده دما مرتع بر                    

 شمس لنگرودی    کز چشم اختران و حوریان خسته فرو باریده است.                    

 نافرمانی کردن، خطا کردن. تََخطی   

 شادی.نشاط       

 است و امیدست نشاطپرواز به آنجا که         

 پرواز به آنجا که سرود است و سرور است

 آنجا که سراپای تو در روشنی صبح

 یای شرابی است که در جام بلوررو

 فریدون مشیری است آن...                                   

 مطلبی را در یک دفتر یا کتاب ثبت کردن. مانند: مدون.تَدوین   

 جبران کردن، عوض دادن، دریافتن.        تاَلفی

 دوستت دارم     تالفیبه                             

 باران خیسم نمی کند                               

 برف راه مرا نمی بندد                              

 کنار نا شکفته نیلوفر                             

 تا کاله بردارم از سر                           

 آواز داده است                             

 حسن صانعیحواس تو با من نیست!                                                   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=6
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 وسیله ای که با آن بلندی سطح را معلوم می کنند. مانند: ترازوتَراز   

   

 کسوت شوخی   ترازرگس شنگت نهاده ن               

 اوحدی مراغه ای

 برتری دادن. مانند: رجحان. تَرجیح   

 !بخشدمی رجحان...که خفتن را به سوختن                

 مرا رها مکن کتاب خوب من               

 میان این همه اخبار ناگوار               

 !که هر یک برای مرگ مردی کافی است               

 علیرضا کریمی...                                  من از این همه تنهایی               

  .با هم برابر شدن. مانند: مساویتَساوی   

 کشانده ایم  تساوی ...که به                   

 فقط مانده تا                    

 مرد عمل شویم                    

 تو از چها رچوبه ات بیرون بیا                    

 من                    

 تمامی بهاریه ها را                   

         ا.کمالی.                 بدون تقلب برایت تفسیر می کنم..                   

رتَصویر        ُصَور. -صوَرت -تَصاویر -شکل چیز یا کسی را کشیدن. تََصو   

 >>  ری را <<... صدا می آیدامشب                    

 از پشت کاج بند آب                    

 ی از خرابتصویربرق سیاه تابش                     

 در چشم می کشاند.                    

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1169
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 نیما یوشیجگویا کسی است که می خواند...                                     

 مانند:ع 

 بازگرداندن.   اعاده

 می روم اعادهبه بارگاه کبریابهر                    
 اگرچه دشت سینه ام پرازغنیمت غم است                   
 سرکش هوس شکست داده می رومسپاه                    
 به راهی دیارخودنگوکه پانمی دهی                    
        م.آل هاشمبه ...                                                               

 اعتماد، اطمینان.   اعتبار

 . فراموشی هرگز اعتماد مکن اعتباربه                      

 که سایه منحوس من روزی                     
 در کوچه پسکوچه های خوشبختی                     

 !به تو فرمان ایست خواهد داد                     
 که ایستاده به درگاه ؟                     
 مهدی ملک عالیی مگر...                                                  

  میانه روی. مانند: معتدل.   اعتدال

 بنادر آزاد اعتدالدر                  
 می خواستم پدر ! چه طور بگویم                 

 این شرم شرقی قرمز                 

 کالفه ام کرده ست                 

 رویا زرینمی خواستم : با مرد مهربان نجیبی که عاشق من بود...                     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=773
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تن، شکایت کردن. مانند: معترض.ایراد گرفتن، عیب کرف  اعتراض      

    اعتراضیار اگر ننشست با ما نیست جای                          

                                                     پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت       حافظ  

     خوداری از کار، دست از کار کشیدن.     اعتصاب       

 عاجز. -انجام دادن کاری که دیگران نمی توانند انجام دهند. مانند: عجز اعجاز

 .است اعجازحضور  قاطع              

 ی ناگزیرگذارت از آستانه            

 :ظلماتست در نامتناهیقطرانیفروچکیدن قطره            

 دریغا            

 احمد شاملو                             کاش...               کاش ایای            

 

 تعجب.  -کسی که دیگران را به تعجب اندازد. عجباَعجوبه   

 کشتن.   اعدام      

 ست  جان کسی که افسرده که خاک بر سر                  

 مولوی      اعدام اثر نگیرد از آن نفخ و کم بود ز                                

  عربهای بیابان گرد.اَعراب   

 صحرانشینی اعرابتو از نسل                         

 که در اوج تاریکی جاهلیت                        

 ه خون می سرشتند ریگ روان راب                        

 تن دختران را از آغوش مادر                        

 به گور فنا می                        

 نادر نادرپورسپردند یکسر...                                   

 آشکار و روشن ساختن، درست بیان کردن. اعراب   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
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  روانه کردن.اعزام   

 فرمان نیروی اعزامی را صادر کرده است  " اوباما"                

 ! . . . هفده هزار سرباز                 

  شهریار دادورمرگ از هر...                            

 عطا کردن.  -بخشیدن، دادن. مانند: عطایااَعطا   

   اعطا قبول کرد به صد بر و بحر در                

 عدن را ماند   عطار نیشابوریبه مجلس تو که جنات                           

 فرزندان. مانند: عقب.اَعقاب           

 عنوان پادشاه.اَعلیَحضَرت   

    بهترین چیز.اَعالء           

   مار بزرگ. اَفعی               

              رنگ تزویر پیش ما نبود           شیر سرخیم و افعی سیهیم     حافظ 

 ی به کسی، نعمت دادن.بخشیدن چیزاَنعام   

  باز گشتن. مانند: منعطف.انعطاف 

 نبود انعطافیزمین را                     

 یی آتی بودسیاره                    

ه سنگی بود                      لُک ِ

 آونگ                    

 شناخت زمین،که هنوز مدار نمی                    

 اشو سرگذشت  ُسرخی                     

 لواحمد شامتنها...                                                    

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3226
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3226
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 منعقد. -بسته شدن پیمان. مانند: عقدانعقاد   

 پرتوانداختن، منعکس شدن.عکاس   ان    

 درینجا نیست شمعی جز رخ دوست                     

 پروین اعتصامیی اوست   چهره انعکاسوگر هست،                                  

 لرزش، رعشه.ارتعاش   

  بلندی، رفعت، فراز.ارتفاع   

 لحظه های شوق ارتفاع از                        

 یا ژرفنای تلخ و تار صبر                         

 در پیچ و خم های خیابانهای                         

 غرق ازدحام آهن و پوالد                        

 شفیعی کدکنیزیباترین رنگ ها سبز است...                               

 چیزهای نو و تازه.بَدایع   

 ند، نقاب.  روببُرقع       

تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی                       

                                  صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت           حافظ

 پس ما مگر                        

 ایم معجزه ُمردهمقابِل کدام کتاِب بی                     

 پناهِی آدمی را که بی                     

  !ایدُجز ِجرِز دیوار و مزار زنده به گوران ندیده                     

 پوِش کابلی  بُرقَعپس این                       

 سید علی صالحیکی از پستوِی هزار حجاب به در خواهد شد؟                         

 عه، تکه ای از زمین یکی در آن دفن شده باشد.خانقاه، صومبُقعه   
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 گوشه نشینی، دوری و کناره گیری از مردم.ُعزلَت   

 تب آور تبعیدگاه خارک عزلتدر                        

 در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه                       

 زود است گالیا                       

 در گوش من فسانه دلدادگی مخوان                       

             هوشنگ ابتهاجاکنون ز من ترانه شوریدگی...                             

 فروبردن غذا. مانند: بلعیدن.بَلع   

 باهم یکی را خواندن،چیزی مثل اولی به فکر رسیدن.تَداعی   

  پرتو افکندن.تََشعُشع   

 چلچراغ سرزمین نا شناخته تشعشععده ی باو                        

 که پیکر لخت کنیزکان را                        

 از پشت هفتاد دیوار                        

 می توان کشید                        

 !نفرین به تو                        

 از باغچه ی آفتابگردان                        

        کورش زرفتندر ...                                              

ع    یتَشَ   پیروی کردن، شیعه شدن.ُُ

 در مراسم فن مرده شرکت کردن.تَشییع  

 جنازه ای می روم که روی دست های خودم...( تشییعن هرروزبه )و م          

 باور کنی یا نه         

 یک عمر تا همین حاال         

 وحاال         

 آنقدر خودم را گم کرده ام         

     آسیه بطحاییکه بیست سالگی...                                                  

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3091
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3091
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=565
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=565
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 باالرفتن. مانند: صعود.تصاُعد   

 کسی را به کاری وادار کردن. مانند: َطمع.تَطمیع   

 عدول. -عدالت -عدل -باهم برابر شدن. مانند: معادلتَعاُدل   

 خود را از دست داده باشد توفانتعادل د بای                  

 این وقت روز که شب هم                  

 با گورهای کهنه نمی ماند                  

 کو تا سحر که باد تازیانه نباشد                  

          محمد بیابانیپشتم ...                                                              

 اختالف داشتن، مزاحم شدن. مانند: متعرض.تَعاُرض   

 رنج، سختی.تَعَب   

 به عبادت پرداختن، بندگی کردن. مانند: َعبد.تَعَبُد       

   تعبدبیگر در بهشت باشد نادان                    

                              پس در بهشت باشد نخجیر و گور دشتی           ناصر خسرو

 تفسیر کردن، بیان کردن.تَعبیر   

  برابر کردن ، مساوی کردن.تَعدیل   

 اجناس گران را تعدیل خدا خیرت دهد دولت که دائم         کنی             

 نمودی  رایگان  آموزش  علم        برای بچه و پیر و جوان را             

 زمین و خانه را ارزان نمودی       وزیران...                 

 محمد جاوید                                                         

 بهانه ساختن، عذرآوردن. تَعذیر   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=30
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=30
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
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جانبداری کردن. َعَصب.    تَعَُصب        

 مکن حکم و زفان کوتاه کن    می                 

 عطارباش و عزم راه کن      تعصببی                                       

 اعظم. -ُکرنش کردن. عظیمتَعظیم   

 بهانه آوردن، دو دلی، علت تراشیدن.تَعَلُّل   

 گفتم چه چاره گفتا تحمل                

 گفتم نشاید گفتا توکل                

 گفتم نگفتی جرم وگناهم                

  تعللکین سان به هجران گفتا                 

 ر من روا شدگفتم ستم ها ب                

           شمس الدین عراقیگفتا رها کن...                                                

َعلق.تَعلیق    َُ  آویزان کردن چیزی. مانند: ُم

دلبستگی. مانند: ُمتعَلق.    تَعَلُق       

غالم همت آنم که زیر چرخ کبود                      

                                   ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست   حافظ

 یک دیگر را قطع کردن.تَقاُطع   

  .بدرود گفتن، خداحافظی کردن. مانند: تودیع     وداع

  شهرهای هدایت ، جالل ، ساعدی ، صمد.از           

 های معطر وداعاز شهرهای            

 و اشک           

 جنتی عطاییایرج ...        بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را           

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2272
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2272
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=26
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جعل کننده. جاعل          

باش جاعلمبرای جعل مدرک                          

تو پشتیبان من باش و ُهلم ده                           

ویا اینکه اقالً هندلم باش                                

همه صندوق ها را ،پر کن از رای                        

                       چو امدادات غیبی شاملم باش...         محمد جاوید   

  غرش ابر، تَنَدر.َرعد   
 جنوب رعد اسب غرنده تر از                   

 شیهه اش دشت تهی را پرکرد                   

 خر به خرگاه                   

 به صد عشوه و ناز                   

 حمید مصدقسر افراخته در آخور کرد                            

 خوش قد و قامت.    َرعنا    

 در بن دریا به تک آب تلخ                   

 مولوی خوشست     رعنادر طلب گوهر                                

  زشت ، قبیح.َشنیع  

 

 با فشار صدا شنیعآن لحظه که سیل عبور کلمات        
 چاله دهانت عفونت زشتی مشعشع است وجود مرا لجن مال می کند از گند       
     کوروش پارسائیانای...                                                        

  باالرفتن.ُصعود 
 صعود...هم غباِر خسته                   

 من چه کرده ام؟                  

                                                                نیلوفر حسینی خواه             بی تو ماندنم سزا نبود                  

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1449
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=12
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3906
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3906
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=812
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=812
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بیفایده، مهمل، پیش آمد. مانند: ضایعه.   ضایع        

 دالن بی عشق رفت  ناخوش آن وقتی که بر زنده             

  امیر خسرو دهلویآن روزی که بر مستان به هشیاری گذشت      ضایع                   

 طماع.   -. مانند: طمعکارحریص، آزمندَطَمع   

 بهشت بندی    طمعبه کدام روسپیدی،                  

 سعدی تو که خریطه چندین، ورق سیاه داری                               

 

  طمع گاز                              

 که بر آن میوه                               

 .ممنوعه زده است                              

 اینچنین                               

 دربدر                               

 .عالم خاکی گشته                             

 

 گفته بودند ،                              

 ..به آنها.                              

  ...که شما                              

     صالح الدین احمد لواسانیبرترین گوهر این...                                      

  طبیعت. -خوی، اخالق، سرشت. مانند: طبایعَطبع   

 خدا نبود طبع آواز و می که زاده ی                 

 این خوردنش حرام شد ، آن یک                 

 شنیدنش                 

 در بوسه و نگاه تو شادی نهفته ای                 

 نادر نادرپوردر مستی و گناه تو لذت نهاده ا ی...                            

 سرزنش کردن.                     عتاب   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=376
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=376
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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                     تو حساب خویشتن کن، نه عتاب خلق سعدی

تباه  داری           که  بضاعت  قیامت، عمل                                                    

  کهنه، قدیمی.َعتیقه   

 ی کمیاب که امروز عتیقهسبزینه این                  

 مثل دالر و مارک                 

 که در غرفه ها و پیاده رو ها قاچاق می شود                 

 هوا به بوی داروی بی هوشی آغشته است                 

        منوچهر آتشیو هیچ سروی ...                                          

 بهانه.ُعذر   

 کارت از کاهلی نیاید راست                 

 اوحدی مراغه ایرفته باید خواست    عذر بعد ازین                            

 آلت جنگی که در قدیم برای سنگ انداختن بکار می رفته.َعراده   

عرصات.   مانند: حیاط، میدان.َعرصه         

 

 منشور دالوری ربوده                       

 بهار  ی رزم جانسپاری         عرصهدر                                 

 ُعروق مانند: ماده ای که اززیر پوست بدن ترشح می شود.َعَرق   

 عرایض. نامه،َعریضه   

 مردنم را کی امضاخواهد کرد عریضه...               

         عبدالصمد حیدریاین قبرستان چقدر طوالنیست ...                         

 سرباز.َعسکر   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
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 تنگ دستی.  ُعسَرت   

 هم خمار از می آید هم از او دفع خمار                  

 مولویتو است و هم از او عشرت تو است     عسرتهم از او                       

 روغنگیر. مانند: ُعصاره.َعصار   

  اعصاب. مانند: پی.َعَصب   

 عصببارویی از                  

 و قرصی از نور                 

 سیما یاریدر قلب تیرگی...                                             

 عفیفه. -عفاف -پاک دامن. مانند:عفتَعفیف   

 معتقد. -منعقد -عقیده -عاقدم -معقود -ایمان، دین. مانند: عقد َعقاید    

 شکنجه کردن.عقاب   

سنگ معدنی سرخ رنگ.َعقیق         

     

   عقیقسم باد پایان ز خون چون                     

 نظامی گنجویشده تا نمد زین به خون در غریق                                           

  عاقد. -گردن بند. مانند: عقودعقد       

 عقدبر سر سفره ئ                    

 پدرم تا امروز همچنان مظلوم ست                 

 توی عکس از نگاهش پیداست                 

 جا ی شکرش باقیست ، خانه ام خالی نیست                

       مسعود فردمنشگربه یی هست ، کزآن...                                             

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=17
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=17
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=238
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=238
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 عقالء.  -عاقل -دانشمندان مانند: عقلُعقول   

 شکنجه. مانند: عواقب.  ُعقوبَت  

 دمی بیش بر من سیاست نراند                      

 سعدی بر او تا قیامت بماند       عقوبت                                     

 ایمان، مانند: عقاید.َعقیده   

 نازا. َعقیم   

 : عقیمو سوسوی این دعا های 

 از زنده به گوری خاطراتم

 تا لعاب لزج عشق

          ... هر زمزمه ای خاموش

 رضا آل علی                                    «آمین   »

 جداگانه،َعالوه،افزودن. َعالحده  

 افزون.َعالوه   

 

ز تو صاحب جراحت نرسد به هیچ راحت                      

 فروغی بسطامیحت خط مشک فام داری    بر مال عالوهکه                     

 بزرگوار شدن.   ُعلو  

 بویژه.َعلی الخصوص   

 بظاهر.َعلی الظاهر   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2425
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2425
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 بیان کردن.  عباَرت  

نامه، نوشته. مانند:  راقم.       ُرقعه      

 ام  را یابیده رقعهگفت تا این            

 مولویام                دهحد دیگنج نه و رنج بی                             

  مرد یا زن تنها.َعَزب   

  بدبو، گندیده. مانند:عفونت.َعفَن   

 عصیان تو را  عفونتتاواِن عریان ترین 

 چون زخمی به دوش دارم 

 و لحظه ها 

 لحظه ها 

 لنگان لنگان چنان سنگین 

 در من می گذرند 

      بهمن قره داغی کمـَکی مانده...                                  

 بخشش.َعطاء  

.علما -دانش. مانند: عالمعلم         

و طاق و رواق    علمسرای مدرسه و بحث                 

 حافظ چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست                                       

 دلبستگی. مانند: عالیق.   َعالقه

 خوراک چهار پایان.َعلیق   

 لگام ، دهانه اسب.  عنان 

 شب همه شب شکسته خواب به چشم                  

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=786
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=786
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 گوش بر زنگ کاروانستم                  

 زنده زدوربا صدا های نیم                   

 نیما یوشیجگشته هم زبان هستم.                     عنان هم                   

 درفارسی بد اخالق، کژخلق.  ُعنُق 

  -مقطوع -متقاطع -قطعه -منقطع -انقطاع -بریدن، جدا کردن. مانند: مقطع  قَطع 

 الینقطع.           

مانند:  تعلیق. واژگون، آویخته شده، آویزان.    ُمعَلَّق      

 در هوا  معلقهمچو قندیلی                         

 مولویرود نه بر عال            نه باسفل می                                      

 

برکهکشان شیری                       

مانده معَلقتمام پرسشم                       

برکهکشان شیری        تمام پرسشم                       

                                                    تعلق خاطری بمن بده         جواد شریفیان

 آنچه از اصل چیزی جدا شود.     فَرع 

 پیوسته، پشت سرهم.     الیَنقَطع 

 متابعت. متبوع. مانند: پیرو.تابع    

ر        تا که در تو و لوله افکند و شور...قدرتش دادی و  بینایی  و  زو          

گه  ز  خانه  خواهدت  بیرون  کند        گه  اسیر  خلق   پر افسون  کند          

   رفتا خویش...  تابعگه تو را حیران کند در کار خویش        گه مطیع           

                                                                                     نیما یوشیج
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پی رو شرعیت.ُمتََشرع       

 باال رونده، صعود کننده.ُمتصاعد   

 عجیب. -تعجب مانند: شگفت انگیز.ُمتَعَّجب   

 باید بروم به جایی دیگر

 جایی که تنهایی نباشد

 محبت احتکار نشود

 ....دیگر نه اشکی ونه توانی

 کجاست آن آغوش گرم محبت

 ...می دانی؟

 بارها از رهگذران سئوال کردم

 گفتند متعجب با نگاه

 سعید مطوری،نمی دانیم...                                     

 اَعداد. -َعدَد مانند: بی شمار چیزی که بسیار باشد.ُمتَعَدد        

 تعدی. مانند: تجاوز کننده، ستمگر.ُمتُعَدی      

 اعتراض. -تعرض مانند: رازی کند.کسی که به دیگری دست دُمعتَرض   

 تعصب.   مانند: کسی که بر چیزی پافشاری کند.ُمتعَصب       

را کمر در بسته چون شیر     تعصب                           

                                        شده بر من سپر بر خصم شمشیر            نظامی

 عفن. -تعفن مانند: بد بو.ُمتعَفن   

 اعتماد. مانند: کسی که از روی آگاهی و قصد کاری را انجام بدهد.ُمعتَمد   

 تعهد.  مانند:  کسی که عهد و پیمان ببندد وکاری را انجام بدهد.ُمتعَهد  
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 کرده است متعهدمرا تبار خونی گلها به زیستن                   
  فروغ فرخزاد              تبار خونی گلها می دانید ؟                     

 قطعی. -قاطع -قطع مانند: آنچه از چیز دیگری بگذرد و آنرا قطع کند.ُمتَقاطع   

 ادعا.   مانند: عا کننده.کسی که با دیگری اختالف نظر دارد، ادُمدَعی   

برو که مرا با تو کار نیست مدعیای                   

 حافظ اَحباب حاضرند به اَعدا چه حاجت است                                           

 دافعه. -دفع مانند:  رانده شده، خارج شده.َمدفوع   

 شکایت داشتن، دعوا داشتن.ُمرافعه   

  ارتجاع. مانند: ه پرست.کهنُمرتَجع   

 بد خبر نبود مرتجعاز این جنوب                     

 دیشب،که گوشه گوشه ی خانه شمال بود                    

 هر لحظه می شد عشق خودت را بغل کنی                    

 حامد بهاروند ...         !خانه نه سمت کفر،نه سوی زوال بود                    

 رفیع. -ارتفاع مانند: بلند.َمرتَفع   

 مراجعه. -رجوع مانند: محل بازگشت.َمرَجع   

 مزروع. -مزرعه مانند: گشتزارها.َمزارع   

  استعمار. مانند: ر نفوذ کشوری دیگر.کشوری زیُمستَعمره   

 نه آزاد ، نارفته و نادیده . مستعمرهنه                      

 چون همت عاشقی کوتاه                     

 شهر از                     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 برای خود می زید ، نه بهر ساکنانش                      

 محمد علی سپانلوکم طاقت ها...             خیل مسافران و                       

 استعفا. مانند: کسی که از خدمت کنار گذاشته شود.ُمستَعفی   

 عمال.است مانند: به کار برده شده، کهنه.َمستَعَمل   

 سعید. -سعد مانند: نیک بخت.َمسعود        

د و بهی باشد  مسعوخورشید به هر برجی                     

                                     اما کر و فر خود در برج حمل دارد              مولوی

 سامعه. -سمع مانند: شنیده شده.َمسموع   

 بدرقه کردن. َمشایعَت   

 میکنمشایعت                    

 .. .تا سر نخی از خویشتن بیابی                   

 مهدی اسدی                                                ...بسم ا                   

 اشتعال. -مشعل -شعله مانند: آتش برافروخته.َمشتَعل   

 معصیت. مانند: گناهان.ُمعاصی   

َعفو. مانند: بخشوده.ُمعاف         

داشتمش  معافچند نوبت                          

 نظامیاو خطا کرد و من گذاشتمش                                    

 معادله. مانند: دوستد، خرید و فروش.داُمعامله   

  عناد. مانند: ستیزه کننده، دشمن.ُمعاند   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=15
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 ها معاند ... ندان قرچه های                     

 آنها که معاندند و شاگرد اویند                     

 یا جوجه مولوی ها                     

 که ریششان نه بر رخ                    

  منوچهر آتشیکه از نخ قلب هاشان روییده ست...                               

 یارو مد کار.ُمعین   

 مشخص، معلوم. ُمعَیَن   

کاری روی آن انجام شود. کسی یا چیزی که َمفعول         

در روز شمار     مفعولفاعل و                         

                                      روسیاهند و حریف سنگسار       مولوی

 مقطوع. -مقاطعه -مقطع مانند: جای بریدن.َمقاطع   

  ُمَقنَع. مانند: روسری.َمقنعه   

 یکدست سفید ای مقنعهکنج                 

 مادر سالم -           

 باران که می بارد                

 !بابا پشت کدام کتاب خواهد آمد؟                

 ساده نشو دخترم -          

 او همین جاست               

 مهسا فعالو اگر چند سالی از مردنش...                                  

لعن.      مانند: نفرین شده.َملعون         

 شود کسی    ملعونبر عرش بُد نوشته که                         

 خاقانیبرخود گمان نبود        برد آن گمان به هرکس و                                    

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
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 دعوا. نزاع. مانند: ستیز کردن,ُمنازعه   

 منیع. مانند: محکم و استوار.َمناعت   

  نِعَم. -نعمت مانند: توانگر،مالدار.ُمنعم   
 دهر عجب تنگدل شدند، منعماناین                     

 .هزار شد-کاین مفلسان شهر هزاران                    

 مالی ز حرس جمع شود می رود به باد،                    

 بهروز   ذبیح هللا      .کاری به صدق چون بشود،پایدار شد..                    

 وضع. -موضع مانند: یی نهادن چیزی.بر جاَمواضع   

موعظه، واعظ.    مانند: پند و اندرزها.َمواعظ         

این چه فریادست        واعظبرو به کار خود ای                       

                                     مرا  فتاد  دل از ره  تو را چه  افتادست     حافظ 

 ره آن بحث شود. چیزی که در باموضوع    

جای یا زمان عهد وپیمان. موعد          

دیوان  موعدکنون بازار شیطانست و آنک             

 سنایی غزنویکنون طوفان مردانست و آنک طرف گل در گل                        

 مواقع. -وقوع مانند: جای واقع شدن.موقع    

  گاه.وعده  -میعاد گاه مانند: جای وعده.میعاد   

 میعادکوچه ی                      

 ما ، هر شب                     

 چون رگی از خون ما پر بود                     

 خنده ها طعمی گوارا داشت                     

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1568
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 بوسه ها گرم و نفس بر بود                     

 بوی باران خورده ی دیوار                     

  نادر نادرپورپلک سنگین مرا...                                      

 فریاد، بانگ بلند.نَعره   

 جنازه، میت.   نَعش   

   نعشده کش باشد چو بی غم او مر                    

 سیف فرغانیقطب گردونی که هفت اورنگ داشت                                

  قطعه آهن که به سم ستور می زنند.نَعل   
 های خوشبختی نعل مرا پناه دهید ای اجاقهای پر آتش ای           

 و ای سرود ظرفهای مسین در سیاهکاری مطبخ           

 ای ترنم دلگیر چرخ خیاطیو            

 و ای جدال روز           

 فروغ فرخزادو شب فرشها...                                                   

 بشقاب کوچک.نَعلبکی   

کفش بی پاشنه.  نَعلین     

 عشقی نبود چو عشق لولی و گدای                         

 فخرالدین عراقیاز پای        نعلینافگنده کاله از سر و                            

  نعمات.مانند: بهره، احسان. نعَمت   

 ودیعه. مانند: سپرده ها.        ودایع

 واعظ. مانند: ن.نصیحت کرد         َوعظ

ننگ                وعظز عملش مالل آید از                           

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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شقایق  به باران  نروید  ز سنگ                                                         

 سعدی

 عادت کردن. مانند: معتاد.        اعتیاد   

 به بودن اعتیاد                           

 و مصرف مدام مسکن ها                           

 امیال پاک و ساده انسانی را                           

 به ورطه زوال کشانده است                           

 شاید که روح را                           

 به انزوای یک جزیره نامسکون                           

 فروغ فرخزاد...                                            تبعید کرده                           

 بخشی از بدن. مانند: اعضاء.         ُعضو   

 صورتم گریه کنم ؟ عضوبا کدام                 

 میروم                 

 تا ستاره ها دوباره                

 یا جاده                

 وحید پورزارع ..                                      .به راه راست هدایتم کن                    

 عمیق. -ژرفا. مانند: عمق        اَعماق   

 ... و خورشیدی از اعماق                          

 کهکشان های خاکستر                           

 شده را                           

 احمد شاملو روشن می کند                                                                             

 

    ...پرنده ها از ارتفاعی عمیق پرواز میکنند                   

 مین ها بچه ها را دوست دارند                   

    بچه ها مین ها را دوست دارند                   

 الیاس علویدر افغانستان پرنده ها در ارتفاع عمیق پرواز می کنند                            

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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  یکی را بر دیگری ترجیح دادن.تَبعیض   

  تبعیض

 فقر 

 جنگ 

 بزها کلمات همچو کاله س

 سر می خورند 

 روی آینه 

 و غبار را فتح می کنند 

 آینه خراش بر می دارد 

 و حوادث را پس می دهد 

 ا.کمالی سربازانی...                                                

 هوش و خرد. مانند: عقل، عاقل، معقول.تَعَقُل      

 و گفت کجا می روی کجا عقلنالید      

 راهی دراز بود و 

 دریغا میان راه 

 آن مرد ناله کرد که پایان ره کجاست 

 چون دیدگان خسته من خیره شد بر او 

 فروغ فرخزاد     دیدم که می ش...                                  

 مکر، فریب.ُخدعه      

 ، ننگی از پی ننگیخدعهچه می بخشد به تو این                       

 زی که در گرگان نمی بینیچه می بالی به این تا                      

 مهدی سهیلینه تقوایی نه انصافی نه ایمانی نه فرهنگی                                

 نوازش و مهربانی، مراقبت. ُرعایَت      
 اصول شهروندیرعایت          بود براشون مث یه نون قندی                 

 قاچاق چیا غازا رو می چروندن          سارقا از َدم پشه می پروندن                   

 محمد جاوید  ...                شیشه فروشا تخته بود دراشون                 

 شعرا.  -اشعار -عالمت، رسم. مانند: شعرُشعار      

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=691
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 آوردشعار شعر از شعور رو به     

 ما فهم این سخن نتوانستیم

 ما خفتگان بی خبر دوشین 

 امروز را ندیده رها کردیم

 فرداییمدر انتظار دیدن  

 نادر نادرپور درها...                                   

استطاعت.   -فرمان برداری مانند: اطاعتطاَعت         

یست                                    صدق پیش آر که اخالص به پیشانی ن  

                               طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی       سعدی         

 سرزنش کردن. مانند: طعن.  طعنه      
 
 زنیمی طعنهنمایی و گر گر جلوه می             

 

        حافظشیخ  خودپسند    ما  نیستیم  معتقد                              

 برده. مانند: عبید. َعبد       

 ترین خادمعبدخادم ترین و               

 مجنون دلشکسته محزون است              

 در عصر ما              

 عصر تضاد عصر شگفتی              

 لیلی دالله محبت مجنون است              

 حمید مصدق به تیشه...                     ای دست من              

 نیستی. مانند: اعدام.    َعَدم    

 میسپارد عدمره به سوی 

 دانم اکنون کز آن خانه دور

 شادی زندگی پر گرفته

 انم اکنون که طفلید

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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 به زاری

 ماتم از هجر مادر گرفته

 فروغ فرخزاد لیک من خسته جان و پریش...                     

ادن.پیشنهاد کردن،تقدیم کردن،ارئه د   َعرضه  

 کنیم عرضه... و مهربانی خود را به خاک                             

 که دشت تشنه عشق است و شهر بیگانه               

 بیا بیا برویم               

 که نیست جای من و تو               

 که جای شیون نیز               

 حمید مصدق                  نه سوز سرما...                            

 کناره گیری از مردم، گوشه نشینی. ُعزلَّت      

صحبت اهل نصیحت که عذابست عذاب                 

 محتشم کاشانیزن و از سر وا کن        عزلتحتشم بر در م                         

  بخشش.َعطا    

 دشمنان و دوستان عطایاز  

 آبها از آسیا افتاده ، لیک 

 باز ما ماندیم و عدل ایزدی 

 و آنچه گویی گویدم هر شب زنم

 باز هم مست و تهی دست آمدی ؟

 مهدی اخوان ثالث                    آن...                       

 کژدم.َعقَرب      

 عقربی را که به بازیچه شباهت داشت 

 لحظه ای چند ، در آن حلقه ی نورانی

 رقص دشوار هالک آموخت

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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 افترقص ، در همهمه ی شعله تبلور ی

  نادر نادرپوراز  واهمه  مرد...                             عقرب

 کار بیهوده.َعبَث      

 انجامیدعبث و چه امید عظیمی به  

 هاستدر میان من و تو فاصله 

 گاه می اندیشم

 می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

 تو توانایی بخشش داری

 حمید مصدق دسته...                                          

 مانند: عیش. خوش گذران.َعیاش      

 و لجوج، عیاشحوری                  

 بربود هر آن چه در دل می بود                 

 اما راضی نیست                 

 خون به دل می کندم،                 

 میرشهاب امانیبه نگاه و ناوک مژگانش...                                    

 سهم ونصیب. قرعه       

 کار به نام من دیوانه زدند قرعه                  

 حاال فهمیدم                  

 مجنون طالقانی                                 دیوونم !!                       

یکی از سنگهای قیمتی سرخ رنگ.   لَعل         

 

یار و جام می  لعلمن نخواهم کرد ترک                  

                                زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است       حافظ 
 عدالت. -معادل. عدل مانند: هم وزن، برابر.ُمتعادل       

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=28
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 بی مفهوم، متعادلاینجا دنیا در گیر و دار دغدقه های نا                 

 ...گیج و مات باور شکستن تصویر خودش در ایینه ها نیست               

 ...ببین               

 !میدانم که نمیدانم: دفترشعر               ...دنیای من اینجاست               

 یار و یاور. ُمساعد   

شودم دایره چرخ کبود    مساعدگر                               

 حافظ        هم به دست آورمش باز به پرگار دگر                                      

 معابد.  مانند: پرستشگاه.َمعبَد       

 معبدعابد و معبود عبادت و             

 :جلوه یی یکسان دارند                   

 بنده پرستش خدای می کند                   

 هم از آن گونه                   

 که خدای                   

 بنده را                   

 همه برگ وبهار                   

 احمد شاملودر سر انگشتان تست...                                         

 امرخارق العاده ای که دیگران از انجام آن عاجز باشند.ُمعجزه   

 پس ما مگر ... 

 ایم ُمردهمعجزه مقابِل کدام کتاِب بی                     

 پناهِی آدمی را که بی                     

  !ایدُجز جرِزدیوار و مزار زنده به گوران ندیده                     

 پس این بُرقَع پوِش کابلی                      

 سید علی صالحیکی از پستوِی هزار حجاب به در خواهد شد؟                              

 معیشت. مانند: چیزهایی که برای زندگی کردن الزم است.ُمعاش      

 جدا شد معاشاز واژه های ...   

 و واژه ای نظیر رسیدن    

http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=3610
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 معنای واقعی دویدن نیست    

 و فعل خواستن    

 .فرسنگها جدا ز توانایی است    

 در سرزمین ما    

 جعفر کسماییای آنکه خسته...                                       

 عهد. مانند: پیمان نامه.ُمعاهده      

 پس از حمله مغول، همسایگان مجاور، کشورهای غربی با جنگ، معاهده،                   

 م 19در قرن   .نفوذ کردند -که دیگر مرزهایش آب رفته -کودتا در ایران                 

  دیوان شرقی: جنگهای ایران...                                    دفترشعر                   

  ممنوع. -عمن مانند: از کاری باز داشتن.ُممانعَت   

 استممنوع در فضا 

 که چرا

 به حریم جت ها خصمانه تجاوز شده است

 روزگاری است که خوبی خفته است

 و بدی بیدار است

 و هیاهوی قناری ها

 فریدون مشیری خواب جت ها را آشفت...                  

 مواقع. -وقوع مانند: جای واقع شدن.ُموقع      

 افتادن از دوچرخه بر روی زانوانم موقعو جای زخم ها را حس می کنم           

 چه زود رشد کرده ام 

 در این عصر نفرین شده نوین

 رزا افروزیان    سال را تردید دارد                            18آینه 

 پونه، سبزی خوش بوی خوردنی.نَعنا      
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 نعنا بر رگه ای از

 آرام میایی و آرام تر می روی

 !!!چه طراوت مبهمی

 نه! این یک رویا نبود

 آرام می وزیچه 

 !مسافری انگار

 بار بر دوش و در راه

 رضا سلیمانی یک سیب...                                    

 ی=آ 
 هد. می د آدر آخر چند کلمه صدای  ی      

 مانند:

 -عقبی)عقبا(-حتی)حتا(  -تقوی)تقوا( -اقصی)اقصا(

 ُهدی)هدا(. -مقتضی)مقتضا(-مصفی)مصفا(

 دور تر. اقصی   

کمال است     اقصیعدالت جسم را                

                            ظهور نیکویی در اعتدال است               شیخ محمود شبستری

پرهیز کاری.تقوی     

  تا اینکه. حتی    

 از آینه حتیای رانده                   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=718
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 از خودت حتیای خسته                   

 کجای این همه رفتن                  

 راهی به آرزوهای آدمی                  

 یافتی ؟                  

 کجای این همه نشستن                  

 هیوا مسیحی برای ماندن دیدی...                         جای                  

 سزای کردار، آخرت.ُعقبی   

 خوب، با صفا.  ُمصفی     

ز طعن     چو مریم سرفکنده، ریزم ا                   

  خاقانی     مصفی سرشکی چون دم عیسی                                    

 در خواست شده.ُمقتَضی       

رستگاری، راستی. ُهدی       

     

عشق سخن کوشی تویی سودای خاموشی تویی                

 مولوی   عدل و ستم    هدیهوشی تویی کفر و ادراک و بی                      

 

 خوانده می شود.  آتمام می شوند ی در آخر نام  ی اسم های عربی که به

 مانند:          

 مرتضی -مجتبی -مصطفی -عیسی -موسی

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=9
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 خوا= خآ
 در برخی واژه ها مانند:  

 -خوانا -خواجه -خوانچه -خوان -خواهش -خوانساالر -خواستار -خواب

َغم  -اُستخوان  -خواَهر -خواست -خوار -خواسگار -خواستن -خواندن

 واودر دستور زبان فارسی  و خوانده نمی شود. این و خوار...

نامیده می شود. هر چند این روش در گویش های زبان فارسی  معدوله

 مانند کردی، لری، افغانی، ترکمنی، بلوچی و... کار برد کمتری دارد. 

 .مطالعه کردن،خواستن. مانند: خوانا   خواندن 

   خواهش دارنده.  شَمند خواه    

     خطی که خوب نوشته شده باشد. مانند: کتابها  و روزنامها را می توانم  خوانا       

 خواند و می خواهد بیشتر بداند. بخوانم.مانند: کسی که درس می                    

 غذا، طبق. سفره،  خوان      

  

 خواستند   و می خوانبفرمود تا                       

 فردوسی     به باغ اندر ایوان بیاراستند                                     

 

  َطَبق چوبی که در آن میوه و شیرینی می گذاستن وبه جایی می   خوانچه      

 بردند.                     

 رییس آشپزخانه.خوانساالر   
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 سرور،آقا،صاحب.خواجه   

 کردن. خواهشخواستار      

  خواستاربه فرجام کار آمدش                    

 فردوسی       برو سال بگذشت ما نا هزار                                 

 خطی که خوب نوشته شده باشد.خوانا   

 کسی که دیگری را برای ازدواج بخواهد.خواستگار  

 پست، ذلیل.خوار      

 چند کس، در خلوت یک روز باران ریز، بر راه  از اینان،                     

 ی نشسته اندخوارربا            

 کسانی، در سکوت کوچه، از دیوار کوتاهی به روی بام           

 جسته اند           

 احمد شاملو کسانی...                                                           

 خواهش. خواست         

  خواست زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله                   

                                         تا در میانه خواسته کردگار چیست     حافظ     

خوابیدن.خواب                    

  درس خواندن، مطالعه کردن.خواندن       

 و نیست خواندندبره ها با هم سرود صبحدم              

 جز : کجایی مادر گمگشته ؟ قصدی ز آن سرود             

 لک لک همسایه باال زد سر و غلیان کشید             

 مهدی اخوان ثالث                    جفت او در آشیان خفته ست...              

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=4
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5
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 نمی شود خسته خواندنز کار خواندن و                            

 ز و سایه ی شبکه با نوایش در هرم رو                          

 نگاه می دارد این باغ و بیشه را بیدار ؟                          

 ببین که                          

 شفیعی کدکنی می گویم...                                                         

 خواهش کردن.خواستن    

 ختم کننده، انگشتر.خاتَم    

 .پایانخاتمه   

        از مردم هشیار بجو قصه و تاریخ

   مولوی      تا کی خاتمهکین سابقه کی آمد، وان 

 بانو.خاتون    

 چلیپا، صلیب.خاج   

  پیشوایان مذهبی یهود.خاخام    

 نوعی سنگ سخت. خارا    

 با ناخن روی پوست بدن کشیدن.مانند: خارشخارانَدن    

 شاخه ای از جانوران دریایی.خارپوست    

سنگ خارا.خاره      

 
نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو                 

        حافظنیست       خاره حیران آن دلم که کم از سنگ                               

http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=15278
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=15278
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 ریزه چوب. مانند: خاشاک.خاش    

 ویژه، مخصوص.خاص    

 ویژه.خاصه   

 اثر، فایده.خاصیَت    

اندیشه، آنچه در دل گذرد. مانند: خاطره.   خاطر      

                       با دالرامی مرا خاطر خوش است

                                    کز دلم یک باره برد آرام را      حافظ 

ان چین.لقب پادشاهخاقان     

  -خاکشیر -خاکشور -خاکستر -زاده از خاک. مانند: خاکسارخاکزاد   

 خاک آلود. -خاکین -خاکی -خاکه -خاک  نهاد              

 خوراک تخم مرغ.خاگینه   

قلم، ابریشم، سرشیر، توده ریگ.خامه     

در ره فرمان او سر طاعت       خامهچو                  

 حافظایم مگر او به تیغ بردارد       نهاده                                         

 خانه، سرا، رییس، بزرگ ایل.خان   

 خانه  -خان -خانوار -خانواده -اهل خانه. مانند: خانمان سوزخانُمان       

   -خانه کن -خانه سوز -خانه داماد -خانه خدا -خانه بیزار -بدوش                    

 خانه نشین.                    

http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=8
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=8
http://www.parset.com/Culture/Poems/ShowPoem/?PoemID=8
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  خاور شناسی. -خاور نزدیک -خاور، مشرق. مانند: خاور دورخاَوران   

 نیرنگ کار،خدعه کننده.خادع   

 خاربنَد.خاربَست   

 بوته خار. خاربُن        

پای خلق از زخم آن پر خون شدی                        

 مولوی     افزون شدی خاربن هر دمی آن                                   

 گیاهی بیابانی.خارَخسک         

 خارزار.خارستان   

 زآن افراشتیم خارستان...وه که                    

 سکه ی نامردمی را در فریب                   

  !سکه مهر و وفا انگاشتیم                   

 اب کودک دل را دراین کهنه خر                   

 فرزانه شیدا ...              !بر سر بازار غم بگماشتیم                   

 چرک بدن.خاز   

  ذخیره کننده.خازن   

 !انبار من خازن...او نباشد                 

 چون که رازم را بگفتم با کسی                 

 فاش کردش، برمال شد کار من                

 درس شد این در تمام عمر من                 

 محسن جاویدنیا     راز را با رب بگو، او یار من...                

 زیان دیده.خاسر   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5060
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5060
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  فروتن.خاشع   

 تمشک جنگلی عبور ده خاشعآواز شکوفای سرخ مرا از دره های 

 از کنار درختان مومن ازگیل کوهی

 قاسم حسن نژادتا ترانه ی نغز پر شکوه رودخانه را در فضای روحم...     

 تهی گاه، پهلو.ه   خاصر

فروتن.    خاضع         

شیر را عارست کو را بگروند                         

 مولوی شوند     خاضعآن سگان را این خسان                                 

 خطاکار.خاطی     

 دائی، برادر مادر. مانند خالو. خال    

 پاینده، جاوید.خالد    

 ه. مانند: خالصه. ناب، سرخالص     

 نه ز آتش خوف و نه از آب پاک                               

                                      خالص و صافی شوی از خاک پاک     شیخ بهایی   

 خال دار.خالناک   

 برادر مادر، دائی.خالو   

 مصرف خالویبرای پاس چک ،                  

 ز روی چشم و هم چشمی ،ببخشید                 

 چه جانی می کنَد بانوی مصرف                 

 دوان دنبال اکسیری که با آن                 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2305
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2305
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 مهدی صادقیانشود خوشگل تر از آهوی مصرف...                        

 خواهر مادر.خاله   

 پنجم مانند: خامس ال عبا.خامس       

 گوشتی که روی آتش سیاه شده باشد.خامسوز    

خاموش.   خاُمش         

که باشد خامشی نوعی ز خواری                            

                                  مشو خامش چو کار افتد به زاری     نظامی گنجوی

 غافل شدن. مانند خام کردن.خام ُشَدن   

 .اَبله، نادان     طبع خام

 پر طمع.خام طمع   

 بی تجربه.خامکار   

 بزرگ ده.خانساالر   

  محل اجتماع درویشان.خانقاه   

 
 خانقاهصاحبدلی ز مدرسه آمد به                      

 با خاطری ملول ز ارکان مدرسه                     

 بگریخت از فریب و ریا ، از دروغ و جهل                     

 بنیان مدرسه -گوید  -نابود باد                     

   مهدی اخوان ثالثحال خوش و خیال ...                                       

خانگی، منسوب به خانه.   خانگاه          

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3239
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=3239
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 ...که در مصالح بیچارگان نظر نکند                     

 سعدی خود ویران     خانگاهبه دست خویش مکن                               

 مشرق زمین، بوته خار، خار.خاَور   

 مورچه، مور.خاُور   

 خداوند.خاَوند   

 زمین خالی.خاویه   

 ن. مانند: خایستن.جویدن، چیزی را زیر دندان نرم کردخاییدن   

 به دندان، کوه ببریدن به چنگ  خاییدنسنگ               

                          خار بدرودن به مژگان،  خاره فرسودن به دست    هاتف اصفهانی 

 

 عا=آ 
 عبادت کننده.عابد   

 دندان فیل. عاج         

 بامدادان که صبح زرین تاج                     

 نظامی    عاج کرسی از زر نهاد و تخت از                                 

 عجله، تعجیل.مانند:  شتاب کننده.عاجل   
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  عجز. مانند: درمانده، ناتوان.عاجز   

 عادی.مانند:کاری که انسان به آن خو بگیرد و در زمان معین انجام بدهد. عادَت   

 دیمکر عادت...جیبشان را پر               

  سهراب سپهریخوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم...                       

 عدلیه. -عدالت -عدل مانند: دادگر.عادل   

 عادت. مانند: گرفته.کاری که به آن خو عادی     

عاری. مانند: ننگ، عیب.عار        

  عارهر آن کو بََرد نام مردم به                     

                                  تو خیر خود از وی توقع مدار     سعدی

 عرض کننده،شکایت برنده.عارض   

پیش آمد.عارضه       

 ء، عرفان.، خداشناس. مانند: عرفا داناعارف   

 عاریه. مانند: برهنه، لخت.عاری   

عزم.   مانند: کسی که قصد دارد کاری انجام دهد.عازم        

 شوید      عازمهر کجاتان دل کشد                     

  فی امان هللا دست افشان روید            مولوی       

 معشوق. مانند: بسیار دوست دارنده، دلبسته.عاشق   

 دل من باز چو نی می نالد                   

 عاشقای خدا، خون کدامین                    

         هوشنگ ابتهاجباز در چاه چکید.                                                    

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
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 روز دهم ماه محرم.عاشورا   

 تند و سخت.عاصف    

عصیان.  مانند: نافرمان.عاصی           

شود                                             عاصیهرکه چون دیو سلیمان بر شما                     

                   

                                      در سرای دیو محنت دایما مزدور باد         انوری 

 باطل.  مانند: بی چیز، بیکار.عاطل    

  عواطف. مانند: ه.مهر و عالقعاطفه   

 سطح خاک دست کشیدیم عاطفه...که ما به                    

 و مثل یک لُجه یک سطل آب تازه شدیم                   

 و بارها دیدیم                   

 که با چه قدر سبد                   

 برای چیدن یک خوشه ی بشارت رفت                   

 سهراب سپهریولی نشد...                                                   

 تندرستی.        عافیت    

 چشم مدار از من میخانه نشین  عافیت             

 حافظ ام تا هستم      که دم از خدمت رندان زده                               

  عواقب. مانند: سرانجام، آخر کار.عاقبَت   

 

 بشکست و کس رازش نخواند عاقبت                 

 چنگ شد در دست هر بیگانه ای                 

 فروغ فرخزاد            ای دریغا کس به آوازش نخواند...                           

 کسی که پدر و مادر هر دو از او ناراضی باشند.عاق والدین   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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  محکم کننده پیمان، عقد کننده.عاقد   

 شسته اندن عاقدپیش                   

 ای کاش به این خرافه ایمان داشتند                  

 که عقدشان را                  

 فرشته ها                  

  حمیدرضا اقبال دوستدر آسمانها بسته اند...                                

 عاقله. -عاقل -عقل مانند: دانا، خردمند.عاقل   

 دانشمند.عالم   

 بزرگوار ، بلند. عالی   

جناب های جهان     عالی...که                         

                       به سوی هم شلیک می کنند  ...          رویا زرین

عمل کننده، کارگر.      عامل     

 کسی که توانایی پیدا کردن راه درست را دارد، نادان.       عامی 

 را  عامی َمهل ساقی خاَصت را برای خاص و                   

  مولوی ز خون ما قصاصت را بجو این دم خالصت را                                 

  سود، درآمد.عاید   

بازدارنده.عایق      

 آید     صدای هق هقی از دوردست می                         

 چطور اینهمه جان قشنگ را                         

 کردند ایقع                         

 چطور                          

 چطور                         

 هطاهره صفارزادچطور...                                                     

  عجز. مانند: .درمانده، نا توانعاجز   

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1138
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=1138
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=14
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=5105
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 چاره من چیست به چه تدبیر کنم عاجزمشرح درماندگی خود باکه تقدیر کنم 

 آنکه مرا درک میکند روزگاری مرا ترک می کند

 پاکزاد                               درسر عقل می باید بود ورنه...

 راهگذر.عابر      

 غریب عابردو                         

 با سایه ای بلند و یگانه                        

 منوچهر آتشی آرام دور می شوند                                       

 ، هستی.جهان، گیتیعالَم   

 رسانم عالمبه گوش مردم                      

 طنین آتشین                     

 آواز خود را                     

 بگشای در تا پر گشایم بیا                     

 بسوی آسمان روشن شعر                     

 اگر بگذاریم پرواز کردن                     

 فروغ فرخزاد گلی خواهم شدن در گلشن...                                  

     

 

نهمین ویرایش   

           1393اسفند                                                          
 

 

 

 

 

http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=32
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=32
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=10
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
http://www.shereno.com/show.php?op=showalbum&id=2
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